
GA21-48 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 290 domácností 

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Č. 48 / 3. DECEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

4
6
-0
0
0
2

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.10

7
8
-0
1
9
4

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

VODIČA v meste Šaľa

Pracovná doba: od 06:30 do15:00hod.
Mzdové podmienky: NÁSTUPNÁ MZDA 930€
v hrubom + odmeny vedúceho.
Po zapracovaní zvýšenie mzdy na 1000€ v hrubom
+ individuálne odmeny a príplatky,
spolu až do výšky 1150 EUR v hrubom.
Požadujeme: vodičské oprávnenie skupina C,
zdravotnú spôsobilosť a psychotesty,
kvalifikačná karta vodiča.

V prípade záujmu kontaktujte koordinátora p. Szijjártó 0903 719 053,
alebo mailom molnarova@envigeos.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Dlažby, 

obklady, 

malovky, 

sadrokartón

0901 920 090
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Najchutnejšie zabíjačkové 
špeciality 0903 424 352

ROZVOZ Zabezpečíme.
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Výkopové práce Minibagrom

Výškové práce autoplošinou

Výškové pílenie stromov

Vypratanie priestorov

0904 202 630
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0907 173 047, szilard.takacs22@gmail.com
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STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie

Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier 

Kontakt: 0903 424 352
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Rebplast

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu: sitá na okná , pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse
• Zasklievanie terás

0905 528 703
www.oknabrany.sk

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

facebook: nabytokbukovsky.sk

www.zlatnictvogalanta.sk 3
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4. decembra 1996    
František Gaulieder bol protiústavne zba-
vený poslaneckého mandátu

Výročia a udalosti
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia:

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
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   48.090 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

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

Dr. Štefan Balogh
Kardiológ

0905 376 084

Ordinačné hodiny
Po, Ut, Štv 7:00 - 17:00 hod.

Poliklinika Šaľa
Nemocničná 833/1
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Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Rekonštrukcie Bytov, Domov

0905 494 051
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Hľadáme zamestnanca do autoumyvárky

TRUCK & CAR WASH v Galante 
na obsluhu umývacej linky a ručné umytie

vozidiel s nástupom ihneď.

Zabezpečíme profesionálne zaškolenie, práca

je na TPP, ponúkaná mzda 700€ plus odmeny.

Bližšie info: Dávid Király,
avajett@avajett.sk, +421 902 637 749 
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Galante

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

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď.
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Gymnázium 
Zoltána Kodálya 
s VJM Galanta  

ponúka na prenájom 
nebytový priestor 

na prevádzkovanie 

„1 ks nápojového automatu“

Bližšie informácie na stránke školy: 

http://kzg.edupage.org

INZERCIA

0905 373 407
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Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

12,60 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

10,98 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-20%

-20%
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
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ANTIGÉNOVÉ 
A RT-PCR TESTOVANIE 

PRE SAMOPLATCOV

Galanta
29. augusta 1646/6
Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)

AG Test – objednávka 

cez Momky.sk – 

AG Test – platba 

na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 54,99 € 
49,99 € 

►

►

►

8,99 € 

14,99 € 
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 373 407

6. decembra 1774    
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku

Výročia a udalosti
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WELLNESS

035/649 31 44

UBYTOVANIE

035/649 31 44

0907 988 632

REŠTAURÁCIA

BOWLING

0908 488 615

JAZDECKÁ ŠKOLA

0905 904 800

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
www. wellness.palarikovo.sk

e-mail: wellness.palarikovo@gmail.com
tel.: 0907 988 632

0905 990 272
035/649 31 44

Darčekový poukaz

je ten najlepší spôsob ako potešiť svojich blízkych

Zákazníci si môžu vybrať z darčekových poukážok:

• Wellness pobyt pre dve osoby
  na 2 noci s polpenziou  cena 
• Celodenný vstup do wellness
  so saunou pre dve osoby 

• Vstup do saunového sveta 2 hod. 
• Masáž klasická hodinová
• Masáž klasická polhodinová

Objednáš na:
wellness.palarikovo@gmail.com

0905 990 272, 0907 988 632

189,- € 
 

25,-€ 

10,- €

27,- €

18,- €

Super výhodná práca 

aj brigáda pri balení 

veselých produktov

Výhody:

 jednoduchá práca  príjemný kolektív

 príjemné prostredie  nástup ihneď

 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

0908 783 501
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Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

Beutazás biztosítva !

Munkavégzés helye:

Egyházkarcsa
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Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných

Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy.

Cena práce: 4.80 € / hod. / brutto

Živnosť: 6.20 € / hod.

Doprava do zamestnania zabezpečená
ZADARMO !
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Vianočné
ZĽAVY

veľké

znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva
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01 AUTO-MOTO/predaj

02 AUTO-MOTO/iné
» JAWA 350 KYVACKA PANELKA 
634 KÚPIM TÚTO STARÚ MOTORKU 
AJ POKAZENÚ SAMOTNÝ MOTOR 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915 
215 406

03 BYTY/predaj

04 BYTY/prenájom
» Prenajmem 5-izb. rod.dom s 
garážou v Galante, 0903 731 710

05 DOMY/predaj

06 POZEMKY/predaj

07 REALITY/iné
» Kúpim garáž 0905 151 894 
» V Galante prenajmem neby-
tové priestory 400m2 tel. 0904 
696 166 

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Kúpim továrenský traktor 
TK10, TK14, MT8 alebo iný menší 
0904 274 781 

11 HOBBY A ŠPORT
» Predám vodný skúter s prís-
lušenstvom 0915 400 088 

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181 
» 58 R.ROZVEDENÝ MUŽ HĽADÁ 
PRIATEĽKU.0910 103 129 
» 49r hľadá ženu SMS 0910 
202 059 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP GA 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.

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    
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PF 2022
ĎAKUJEME ZAMESTNANCOM

A ZÁKAZNÍKOM
Köszönjük munkatársainknak

és ügyfeleinknek

www.nitrazdroj.sk
Cena platí 1.12. - 31.12.2021

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
Az árak 2021 december 1. -től 31-ig érvényesek. 
További kedvezmény nélkül. Amíg a készlet tart.

Corgoň 10%
500ml + 50ml naviac / extra

0,39 €
JC 0,71€/l

egységár 0,71 € 

Corgoň 12%
500ml + 50ml naviac / extra

0,59 €
JC 1,07€/l

egységár 0,71 € 

Primo
Smotana

na šľahanie
Primo tejszínhab

30% 200g

0,59 €
JC 2,95€/kg

egységár 2,95€ / kg

PREDAJŇA POTRAVÍN (élelmiszerbolt):
29. augusta 1646, Galanta

E-mail: galantsko@regionpress.sk
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■ Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

■ Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

■  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

■ Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

■ Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

■ Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

■ Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

■ Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

■ Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

■ Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB.

3
3
-0
0
9
4



GA21-48 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

8
5
_
0
6
3
2

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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