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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

7
8
-0
0
0
2
-1

7
8
-0
0
0
2
-1

4
0
-0
0
3
1

5
9
-0
4
1
8

5
9
-2
7
7



DS22-47 strana 2

ZAMESTNANIE, ZDRAVIE, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

9
1
-0
0
1
4

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

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

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

»ČZ - JAWA Odkúpim Motocy-
kel / Diely - SERIÓZNA DOHO-
DA Tel.: 0908205521

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682Občianska

riadková inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 08 STAVBA                    14 RÔZNE / iné    

INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Zora Kováčová          0905 719 132

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trnavská 11
903 01 SENEC

Vydavateľ: 

REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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BLACK 

FRIDAY
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NA VŠETKY 

OKULIAROVÉ RÁMY
 OPTIKADROPTIK     ���������������������������������WWW.DROPTIC.SK   

������������������������������������

Havi kereslet akár:

Munkavégzés helye:
Logisztikai park
Egyházkarcsa

Amit kínalunk:
Ingyenes buszjárat DS, GA, SA, KN, NZ
2 müszakos munkarend

1300 € 
200 € Belépési bónusz

ÉV

Mi gondoskodunk 
                a munkájáról.

Hosszútávú, stabil munkát keres?
Szeretne kipróbálni valami újat?

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk

Mesačný zárobok:

Miesto výkonu práce:
Logistický park
Kostolné kračany

Ponúkame Vám:
Doprava z DS, GA, SA, KN, NZ zdarma
2-zmenný pracovný čas

1300 € 
200 € nástupný bonus

Postaráme sa
           o Vašu prácu.

+421 911 677 427 - tunde.nemethova@proplusco.sk

+421 910 721 436 - diana.mehesova@proplusco.sk
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PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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