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DUNAJSKOSTREDSKO
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23. rokov na trhu
Bezkonkurenčné ceny!

Vý
ro

ba
 a

 m
on

tá
ž

n
a 

m
ie

ru
:

ob
kl

ad
y 

kr
bo

v
sc

h
od

y
pa

ra
pe

ty
pr

ac
ov

n
é 

do
sk

y
ob

kl
ad

y 
a 

dl
až

by
07

-0
08

5www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310 

már 80 €-tól, különleges alkalmakra!
už od 80 € na rôzne príležitosti!

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,

(oproti Bille), Dunajská Streda

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.

info: 0915 846 824
www.facebook.com/patisseriekaramel/
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Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Új kölcsönt kínálok,
banki kamatra, enyhébb elbírálással. 

( 400 € -tól 10.000 € - ig),
és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.

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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2



DS19-29 strana 2

2

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Mestá. : 
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký 
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky, 
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čiliz-
ská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, 
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľní-
ky, Dun. Klátov, Kostolné  Kračany, 
Amádeho kračany, Kynceľové Kra-
čany, Moravské Kračany, Pinkeové 
Kračany, Šipošové Kračany, 
Kráľovičové Kračany, Etreho Krača-
ny, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove 
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Med-
veďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová 
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na 
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce, 
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove, 
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké 
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čen-
kovce, Orechová Potôň, Štvrtok na 
Ostrove, Veľká Paka 

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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 31.07.2019, 
alebo do vypredania zásob. 

Dunajská Streda

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Mimoriadna akčná  ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
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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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ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OBKLADY, ZATEPLENIE, 
maľovanie, zamurovanie krbu,
záhony na kvety a veľa iného.

0911 288 900
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Masívne oplotenie s 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            

Chcem byť požiarnikom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite si ešte viacerí z vás pamäta-
jú na milé animované rozprávky o 
dráčikovi Soptíkovi,  ktorý síce ako 
správny dráčik, chrliaci oheň, všet-
ko zapaľoval, no predsa chcel byť 
požiarnikom. 

Vysielali sa v čase, v ktorom sa 
dnes vysielajú pornopríbehy o man-
želských neverách, trojuhoľníkoch, 
bitkách a hádkach, súdnych sporoch 
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz 
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. 
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už 
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho 
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, 
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy 
zaberalo, keď bolo treba odpútať po-
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých 
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli-
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du-
mali nad jej krivkami a nie nad svojou 
slobodou a osudom demokracie.

V našom verejnom živote pre-
vláda pudová a bez obáv povedzme, 
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás 
mnohých okázalá „čistota“ priam te-
čie prúdom, máme ju na fasádach do-
mov, na naleštených karosériách áut a 
na kozmetických maskách. Veď kto by 

nechcel byť za slušného a pekného? 
Ak už to nedotiahne na „za bohaté-
ho“?

Mnohí naši politici chcú hasiť ako 
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však 
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik, 
snažia sa nám vsugerovať, že chcú 
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom 
bez okolkov zamlčia to podstatné, že 
horí ten oheň, ktorý založili práve oni 
sami vo farbách politických strán a 
názorov, ktorými už v minulosti prešli 
ako bohato vybavenou prekážkovou 
dráhou na ceste k vlastnému profitu.

Urobia si tlačovku, oznámia nám, 
kto bude premiér a kto minister finan-
cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčiko-
via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa 
nie je automaticky povinné, aby sa 
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je 
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami 
klasika filmu - „tento spô-
sob leta zdá sa mi mierne 
nešťastný.“

Hm, iba mierne? 
Všetko dobré vám!
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ELEKTROTAXI - GABČÍKOVOABČÍKOOVVOABČÍKOOÍKOKOOVVVOVVVO
Jazdite s nami bezpečne, ekologicky 
a s nulovými emisiami.

KONTAKT: 0918 012 888 
              0918 012 882

Preprava v Gabčíkove 1,50€. 
Mimo mesta 0,80€ za km. 
V noci od 22:00 do 06:00 a počas štátnych 
sviatkov jednorázový príplatok 1€. 
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla
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Strážcovia hmotnosti - Weight Wat-
chers je vedenie k štíhlosti prostred-
níctvom mobilných aplikácií a inter-
netovej komunikácie. 

Stravovací režim spojil prvky zdravej 
výživy, motiváciu a to všetko z pohod-
lia domova. Skratka WW je v súčasnosti 
komerčne najúspešnejšou diétou. Ce-
losvetovo je v  programe zapojených 4 
a  pol milióna účastníkov. Očakávaný 
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týž-
deň. Diéta podporuje konzumáciu 
ovocia, zeleniny, nízkotučných vý-
robkov, málo cukru a  nezdravých 
tukov.

Program vychádza zo systému bodov 
SmartPoints, ktoré sú pridelené každé-
mu jedlu a nápoju na základe ich výži-
vových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov, 
saturovaných tukov a bielkovín. Každý 
účastník má určený počet bodov na deň 
a  na týždeň. Body sú stanovené podľa 
cieľa, ktorý chce dosiahnuť,  podľa fyzic-
kej konštitúcie, veku a aktivity. Body si 
každý môže využiť v podstate ako chce, 
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak, 
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý 
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potra-
vín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0 
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec 
započítavať. Patria sem napríklad vajíč-
ka, kuracie a  morčacie prsia bez kože, 
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny 
pomáhajú položiť základ pre zdravšie 
stravovanie a je pri ich nízke riziko pre-
jedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa 

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je  možné sledovať na inter-

netovej stránke alebo v aplikácii telefó-
ne.  Body určené na deň, už spotrebo-
vané body, body určené na celý víkend. 
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí 
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa 
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek, 
ale nemožno presiahnuť denné pridele-
né body. Fotka jedla pripomenie, že ho 
treba zarátať. Na internetovej stránke je 
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V po-
nuke sú tisíce receptov, z ktorých každý 
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete 
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze, 
môžete vypočítať body podľa zložiek, 
v databáze je vyše 255 000 potravín.

Celý systém je motivačný. Je nasta-
vený tak, aby povzbudzoval pri chud-
nutí, viedol k výsledkom, učí k nepreje-
daniu sa, opiera sa aj o psychologickú 
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často 
nevyhnutná. 

Rady sú online cez mobilnú apliká-
ciu alebo internetovej stránke, alebo aj 
v kombinácii s vedením po telefóne. 

Poplatok za zapojenie 
je symbolický. Takže ten, 
kto je zdatný v  angličti-
ne, ochotný pre seba nie-
čo urobiť, môže sa hneď 
prihlásiť. 

WW diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

ím po telefóne.
ojenie

ten, 
ičti-
nie-
neď 

»Kúpim babeu v dobrom 
stave ale aj nepojazdnú za 
rozumnú cenu, prípadne 
aj nový motor do babe 
210 za rozumnú cenu. Tel.: 
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo 
Octaviu aj combi s clímou, 
maximálne 90.000 km len 
v dobrom stave. Tel.: 0905 
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 JAWA 90 250 350 
PIONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

70M2 trojizbový moderný 
byt s 100 m2 nádvorím 
na prenájom v Trsticiach. 
0915754658

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Elado katlan 60l fazekkal,
muanyag hordok cefrenek 
T: 0907213765
»Kúpim ľudové kroje
0902708047Kúpim sta-
rú pištol-pušku, ZP mám, 
0902449970

»Chystáte sa vykopať miesto
na bazén či jazierko? Bez-
platne prevezmem zeminu 
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel. 
0905 578 188  
»Medencét vagy tavat ter-
vez kiásni? A Vrakúň faluban 
ingyenesen átvesze a folde-
t-talajt, tudok segítenni is. 
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem ze-
minu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578 
188
»Eladó bordó ülőgarnitú-
ra megkímélt állapitban
és rustikál előszoba fal,
0908724614

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚ-
ŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁ-
KA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Okresná organizácia SME RODINA – BORIS KOLLÁR Dunajská Streda  
Vás pozýva na rodinné popoludnie

so SME RODINA  
a predsedom hnutia BORISOM KOLLÁROM

26. júla 2019 o 17. hodine

 

Priezračnosť vody v horských či 
lesných studničkách nie je ukazo-
vateľom jej zdravotnej bezpečnos-
ti. Využívajte ich iba príležitostne 
– a aj to iba studničky a pramene s 
označením „Pitná voda“. 

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu 
šíriť predovšetkým pôvodcovia črev-
ných nákaz. Prejavmi ochorení môžu 
byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, 
hnačky, kŕče a zvracania, teploty až 
triašky. 

O aký zdroj pitnej vody ide v prí-
pade studničiek?

Sú využívané na pitné účely len prí-
ležitostne a nie sú určené na trvalé 
využívanie a hromadné zásobovanie 
pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevy-
konáva obyčajne žiaden subjekt, nie 
sú zabezpečené, sú voľne prístupné, a 
teda aj  „ľahko zraniteľné“. Používanie 
vody z neznámych zdrojov, studničiek 
aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú 
ochranné pásma, možno považovať za 
rizikové. 

Do akej miery je bezpečné piť 
vodu z lesných studničiek?

Odporúčame používať lesné stud-
ničky a pramene s označením „Pitná 
voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené) 

a v prípade neoznačených zdrojov si vší-
mať ich celkový stav a zvážiť použitie, 
najmä ak voda z hľadiska senzorických 
vlastnosti nepôsobí vyhovujúco. I voda, 
ktorá má priezračnú farbu, je bez záka-
lu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však 
nemusí byť zo zdravotného hľadiska 
bezpečná. Jediným spoľahlivým dôka-
zom zdravotnej bezpečnosti vody je jej 
laboratórne vyšetrenie.

Ak je pri objektoch označenie, že ide 
o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať po-
žiadavky na zdravotnú bezpečnosť pod-
ľa zákona  o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo 
studničky s kontaminovanou vo-
dou?

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu 
šíriť predovšetkým pôvodcovia črev-
ných nákaz, v našich podmienkach naj-
mä gastroenteritíd a bacilárnej dyzenté-
rie, z vírusových ochorení sú to najmä 
ochorenia spôsobené rotavírusmi a 
vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi 
ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti 
brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvraca-
nia, teploty až triašky a pod.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu ale-
bo dozor nad niektorými lesnými 
studničkami?

Monitorovanie lesných studničiek a 
prameňov, ktoré nie sú určené pre hro-
madné zásobovanie, orgány verejného 
zdravotníctva nevykonávajú. Na zák-
lade spolupráce s obcami, občiansky-
mi združeniami alebo štátnymi lesmi 
vyšetrujú niektoré regionálne úrady 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
kvalitu vody v prameňoch alebo stud-
ničkách aspoň orientačne a to najmä v 
lokalitách, ktoré sú turistický využíva-
né. Ich cieľom je identifikovať prípadne 

zdravotné rizika a pri zistení nevyhovu-
júcich výsledkov informovať o nich zod-
povedné osoby (zástupcovia miest, obci 
a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ v 
SR tiež prostredníctvom svojich webo-
vých stránok.

Odbor hygieny životného prostredia a 
Referát komunikačný ÚVZ SR

Užitočné informácie v súvislosti s horskými či lesnými studničkami

Čo treba vedieť o studničkách

Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Všetci video tvorcovia, ktorí to 
nestíhajú, si môžu vydýchnuť. 
Súťaž RECfruit opäť dáva talen-
tovaným ľuďom možnosť do-
pracovať svoje videá a predlžu-
je deadline súťaže do 31. 7. 2019. 

S  tohtoročnou témou ,,BOLA TO 
NÁHODA?“ sa videomakeri musia po-
pasovať po obsahovej, aj po technickej 
stránke, nakoľko točenie videí je časovo 
náročný proces. Organizátori vnímajú 
podnety súťažiacich z minulých roční-
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za-
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch 
máj a jún sústredia na úspešné ukonče-
nie štúdia. Rozhodnutie content marke-
tingovej agentúry ContentFruiter, pod 
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne 
organizovaná, preto znie, že predlžujú 
termín na prihlasovanie prác do 31.7. 
2019. Otvárajú tak mladým talentom 
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť  
a poslať ich spolu s prihláškou. 

Tento krok znamená veľa naj-
mä pre mladých, nie tak skúse-
ných tvorcov videí a  tiež tých, 
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť 
do dokonalosti. Usporiadatelia 
veria, že predĺženie termínu ako 
bonus okrem skvelých cien 
v hodnote viac ako 4000 € po-
vedie k ešte väčšej motivácii kre-
atívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit 
čaká jedna podstatná inovácia, a to  ve-
rejné hlasovanie na webovej stránke. 
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodo-
vať odborná porota aj verejnosť.  Súťa-
žiaci s najvyšším počtom hlasov vo ve-
rejnom hlasovaní získa od generálneho 
partnera, Slovenskej sporiteľne, vec-
nú cenu:

,,Veríme, že moderná krajina potre-
buje mladých, kreatívnych a šikovných 
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na 
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z 
najväčších marketingových zadávateľov 
na Slovensku sme radi, že môžeme pod-
poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym 
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme 
na ich nápady a umelecké stvárnenie,” 
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka straté-
gie a rozvoja značky Slovenskej spori-
teľne. Prihlasovací formulár aj všetky 
informácie nájdu súťažiaci na webe 
http://recfruit.sk/.

RECfruit 2019 ponúka mladým 
kreatívcom viac času
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

Blatná na Ostrove
www.blackpatrol.eu

0918 116 714, 4,10€ hod/brutto

INZERCIA
0907 779 019

Marian Vörös

voros@regionpress.sk 

0907 779 019

Pred troma týž-
dňami som vďa-
ka vám prevzal 
mandát poslanca 
Európskeho par-
lamentu. Chcem 
sa vám v prvom 
rade poďakovať. 

Potešilo ma, že až polovica voličov, 
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO, 
dala prednostný krúžok práve mne. 

Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätov-
ne urobilo správne rozhodnutie aj v 
týchto voľbách a naši voliči ho oceni-
li. Máme vyspelých voličov, nevyru-
šila ich ani moja etnická príslušnosť. 
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti 
extrémizmu. 

Po niekoľkých dňoch po voľbách 
nastala v mojom živote veľká zmena. 
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť 
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v kto-
rých budem presadzovať moje témy 
a zorganizovať si rodinný život, čo 
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme 
s manželkou štyri malé deti.

Po niekoľkých rokovaniach 
som sa rozhodol, že budem súčas-
ťou Európskej ľudovej strany. Stretol 
som sa s najvyššími predstaviteľmi 
frakcie, vrátane predsedu Manfreda 
Webera, ktorý bol donedávna kan-
didátom na šéfa Európskej komisie. 
Rokovali sme o tom, že v Európskom 
parlamente budem presadzovať boj 
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným 
ľuďom. Druhou diskutovanou témou 
bolo vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov, aby aj v najchudobnejších 
regiónoch Európy bolo možné zís-
kať dobre platenú prácu, bola tam 
vybudovaná infraštruktúra a dobré 
podmienky na život. Treťou témou 
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre 
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť 
reálnou vstupenkou na pracovný trh. 
Tieto témy budem môcť presadzovať 
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo 
Výbore pre kultúru a vzdelávanie. 

Nebyť vás, ako aj hnutia Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
tak by pravdepodobne dnes naďalej 
ministroval Kaliňák a vláde by šéfo-
val Robert Fico. Som vďačný, že som 
sedem rokov súčasťou hnutia OĽa-
NO, ktoré od začiatku bojovalo proti 
tým, čo Slovensku škodia, myslia 
na seba, na svojich kamarátov a nie 
na obyčajných ľudí. 
Som vďačný, že ma 
vo voľbách podpo-
ril náš líder Igor 
Matovič a s hrdos-
ťou budem presa-
dzovať aj protiko-
rupčnú agendu 
v Európskom 
parlamen-
te.

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu
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Nie vada, ale 
chyba. Nie válenda, ale váľanda.

Slovenčina naša

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

Slovenčina naša
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TV PROGRAM

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:50 Rodinné prípady 09:45 
Krok za krokom 12:10 Monk 15:05 Susedské prí-
pady 16:05 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Rex Štvornohý poli-
cajt zasahuje! Kriminálny seriál MN 12 (SR) 2017 
23:00 Detektív Dušo 00:05 Divoký Zapadákov 
01:10 Myšlienky vraha X. 02:00 Monk 04:00 Ro-
dinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 
POLICAJTI V AKCII 11:20 DIVOKÉ KONE 29,30 13:50 
SÚDNA SIEŇ 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ 
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná 
šou. MN 12 2017 23:10 SEDEM 01:15 KRIMI 01:50 
DIVOKÉ KONE 29,30 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NO-
VINY TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Cesty po svete 09:00 Otec Brown 
09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Profesionáli 14:10 Fol-
klorika 14:35 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Ti-
posom 16:00 Správy RTVS 16:25 Cesty po svete 
16:55 Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Muž v tieni 22:35 Škola de-
tektívky 23:25 Až do konca 00:20 Doktor z hôr 
01:05 Profesionáli 02:45 Muž v tieni 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 
Krok za krokom 12:00 Monk 14:55 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová 
pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. 
MN 12 22:55 Rodinné prípady 23:55 Myšlienky 
vraha X. 00:45 Monk 03:35 Susedské prípady 
04:20 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 
POLICAJTI V AKCII 11:20 DIVOKÉ KONE 31,32 13:50 
SÚDNA SIEŇ 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ 
TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 9-1-1 II. - PREMIÉRA 7,8 Americký akčný se-
riál. MN 12 2018 22:35 Ben Hur 01:10 NOVINY TV 
JOJ 02:05 DIVOKÉ KONE 31,32 04:15 IQ TAXI 04:50 
NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Cesty po svete 09:00 Otec Brown 09:50 
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Profesionáli 14:10 Folklorika 
14:35 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Cesty po svete 16:55 
Otec Brown 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Strate-
ný 22:55 Ray Donovan 23:45 Doktor z hôr 00:30 
Profesionáli 02:15 „Četníci z Luhačovic“ 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:45 Varte s nami 08:55 Ro-
dinné prípady 10:00 Krok za krokom 12:15 Monk 
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 12 rokov 
nezvestná Triler MN 12 (USA-Kanada) 2012 22:35 
Myšlienky vraha XII. 01:20 Monk 03:30 Susedské 
prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:10 SÚDNA SIEŇ 10:00 
POLICAJTI V AKCII 11:00 DIVOKÉ KONE 33,34 13:45 
SÚDNA SIEŇ 14:35 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 
IQ TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 Čierne vdovy 4 21:55 Red Dog: Červe-
ný pes 23:55 Hawaii 5.0 VII. 22 00:55 NOVINY TV 
JOJ 01:50 DIVOKÉ KONE 33,34 04:00 SÚDNA SIEŇ 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Cesty 
po svete 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 
10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Profesionáli 14:05 Folklorika 
14:35 Doktor z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Cesty po svete 16:55 
Otec Brown 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Sedem statočných 22:35 Polnoč-
né slnko 23:30 Doktor z hôr 00:15 Profesionáli 
01:55 Sedem statočných 

06:00 Teleráno 08:45 Rodin-
né prípady 09:55 Krok za krokom 12:15 Monk
15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena 
manželiek Nové mamy, nové pravidlá. MN 12
23:15 Rex Štvornohý policajt zasahuje! Krimi-
nálny seriál MN 12 (SR) 2017 J. Bača, L. Latinák,
G. Hološka, V. Jedľovský. 01:40 Myšlienky vraha 
X. 02:30 Monk  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:00 
POLICAJTI V AKCII 11:00 DIVOKÉ KONE 35,36 13:45 
SÚDNA SIEŇ 14:35 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 
IQ TAXI 18:00 OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 S PRAVDOU VON Slovenská zábavná
talkšou. MN 12 2018 22:00 S PRAVDOU VON 23:30 
INKOGNITO 01:55 DIVOKÉ KONE 35,36 04:00 SÚD-
NA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Cesty 
po svete 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Profesionáli 14:10 Folklorika 14:35 Doktor
z hôr 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy
RTVS 16:25 Cesty po svete 16:55 Otec Brown 17:50
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
Mediciovci 21:25 Kráľovná Viktória 23:05 Doktor
z hôr 23:50 Profesionáli 01:30 Mediciovci 02:30
Kráľovná Viktória 04:05 Svet v obrazoch 

PONDELOK 22.7.2019

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 23.7.2019 STREDA 24.7.2019 ŠTVRTOK 25.7.2019

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:45 Sladká výzva 08:55 Ro-
dinné prípady 09:55 Krok za krokom 12:10 Monk 
15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:15 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Slunce, 
seno, erotika Komédia MN 12 (ČR) 1991 H. Růžič-
ková, J. Kretschmerová, P. Pyšová, O. Kaiser, M. 
Dejdar. 22:15 Šerifovia 01:00 Myšlienky vraha X. 
01:50 Monk 03:50 Susedské prípady 

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 
SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:20 POLICAJTI V 
AKCII 11:20 DIVOKÉ KONE 37,38 13:50 SÚDNA SIEŇ 
14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 IQ TAXI 18:00 
OCHRANCOVIA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so 
Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselý-
mi hosťami. MN 12 2018 22:35 Slovácko sa nesú-
di 6 23:30 Pravidlá boja 02:00 Deň pred krízou

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Cesty 
po svete 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Profesionáli 13:10 Japonská mozaika 13:35 Hurá 
do záhrady 14:10 Folklorika 14:40 Doktor z hôr 
16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 
16:55 Otec Brown 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Legendy popu 22:40 James 
Bond: Špión, ktorý ma miloval 00:40 Doktor z hôr 
01:25 Nash Bridges 02:10 Profesionáli 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priate-
lia 07:15 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:05 Tom a 
Jerry 08:55 Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa 
12:30 Bláznivý pohreb 14:25 Dobrodružstvo s 
mojím ex 16:15 12 rokov nezvestná 18:20 Smo-
tánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dovolenka na 
plný plyn Rodinná komédia MN 12 (Francúzsko-
-Macedónsko) 2016 J. Garcia, A. Dussollier 22:35 
Trója 01:40 Dobrodružstvo s mojím ex 03:10 Trója  

05:50 NOVINY TV JOJ 06:35 
KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55 Rýchla rota 
Chipa a Dala 30,31,32 09:20 NAŠI II. 10:35 SVET 
PODĽA EVELYN 11:50 SUPER KARAOKE 12:30 Dr. 
Dolittle 5 14:20 Rubínovo červená 17:00 Zozn@
mka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Bohovia 
Egypta Americko-austrálsky akčný dobrodruž-
ný fantazijný film. MN 12 2016 23:20 Bifľoši na 
ťahu 01:10 Kukuričné deti 03:10 NOVÉ BÝVANIE 
04:00 NOVÁ ZÁHRADA  

05:25 Správy RTVS „N“ 07:00 
Miazgovci 07:25 Včielka Maja 07:50 Martinka 
08:40 Fidlibum 09:35 Daj si čas 10:00 Legenda 
o rytieroch zo Sitna 10:55 Merlin 11:55 Park 12:30 
Konečná stanica 14:10 Poirot: Vražda v Orient ex-
prese 15:50 Slečna Marpleová: Nekonečná noc 
17:55 Fetiše televízie 18:30 Postav dom, zasaď 
strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Grand restau-
rant pána Septima 22:20 800 slov 23:10 Slečna 
Marpleová: Nekonečná noc 00:40 Poirot: Vražda 
v Orient exprese 02:10 800 slov 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priatelia 
07:20 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:10 Tom a 
Jerry 08:55 Blbý a ešte blbší: Ako Harry stretol 
Lloyda 10:40 Dovolenka v Las Vegas 12:30 Čierne 
zlato 15:20 Dovolenka na plný plyn 17:15 Slunce, 
seno, erotika 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Oblivion: 
Nevedomí Dobrodružný triler MN 12 (USA) 2013 
23:05 Batman začína 01:55 Šerifovia 03:50 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 Asterix a Vi-
kingovia 08:50 Bohovia Egypta 11:30 Red Dog: 
Červený pes 13:30 Krajina stratených 15:40 NOVÁ 
ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Victor Franken-
stein Americký akčný sci-fi triler. MN 15 2015 J. 
McAvoy, D. Radcliffe, J. Brown Findlayová, A. 
Scott, Ch. Dance a ďalší. 23:00 Štvanec 01:05 To 
dievča musíš milovať 03:05 NOVINY TV JOJ 

05:50 Správy RTVS „N“ 07:10 
Včielka Maja 07:35 Martinka 08:00 Sofia Prvá 
08:45 Safari 09:50 Ostrovy na konci sveta 10:50 
Slovensko v obrazoch 11:15 Svet v obrazoch 11:40 
Takí sme boli 12:55 Grand restaurant pána Sep-
tima 14:25 Poirot: Nebezpečenstvo v dome na 
konci 16:10 Keby som mal pušku 17:45 Hurá do 
záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 
Počasie 20:30 Rudolph Valentino 23:55 Ostrovy 
na konci sveta 00:55 Rudolph Valentino

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 26.7.2019 SOBOTA 27.7.2019 NEDEĽA 28.7.2019

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

27.7.2019 20:30  
DOVOLENKA 

NA PLNÝ PLYN
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SPRAVODAJSTVO

Osvojenie alebo aj adopcia (dve slo-
vá rovnakého významu) je trvalý 
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný 
vzťah, aký je medzi biologickými ro-
dičmi a ich deťmi. 

Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa 
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzie-
ho / cudzích ľudí za svojich vlastných ro-
dičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom, 
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký 
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom 
a medzi osvojencom a príbuznými osvo-
jiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na roz-
diel od príbuzenského vzťahu, ktorý má 
svoj základ v biologickom zväzku rodičov 
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah 
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím. 
Z  uvedeného vyplýva, že dieťa sa včle-
ňuje do rodiny osvojiteľa a  jeho vzťahy 
s  biologickou rodinou zanikajú. Keďže 
osvojenie výrazne zasahuje do právneho 
postavenia nielen osvojovaného dieťa-
ťa ale i  jeho rodičov a  osvojiteľa, zákon 
stanovuje podmienky, ktoré musia byť 
v procese osvojovania dodržané. Predpo-
klady osvojenia musí spĺňať tak osvoje-
nec, ako i osvojiteľ. 

O  osvojení dieťaťa rozhoduje súd, 
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno 
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Ob-
čianskeho zákonníka je dieťa od narode-
nia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom 
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na 
Slovensku je povolené aj osvojenie indi-
viduálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj 
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako 
osoba, ktorá nežije v manželskom zväz-
ku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozve-
dená alebo ovdovená. Medzi osvojencom 
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový 
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové 
rozhranie, ale túto otázku necháva na 
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba 
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na 
právne úkony v  plnom rozsahu. Takáto 
osoba musí byť zapísaná v zozname ča-
kateľov o  osvojenie. Na účely osvojenia 
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojen-
ca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť 
ešte pred rozhodnutím súdu o  osvojení 
v  predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej 
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom 
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvo-
riť predpoklady, aby si dieťa a  osvojiteľ 
vybudovali citové väzby a prežívali spolu 
každodenný život s  radosťami i  problé-
mami. Predosvojiteľská starostlivosť je 
povinnou podmienkou osvojenia, inak 
osvojenie nenastane. Osvojením nado-
búda osvojiteľ právne postavenie rodiča 
a  maloleté dieťa, resp. osvojenec posta-
venie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvo-
jenia musí byť riadený v  zmysle zásady 
najlepšieho záujmu dieťaťa.

Osvojenie dieťaťa

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Keďže sa zaujímam o školstvo, sle-
dujem aktivity politikov, ktorí sa 
chcú chopiť školstva. Je smutné, že 
riadenie apolitického školstva je v 
rukách spolitizovaného minister-
stva a vôbec v rukách politikov. 

Kým to tak je, nezostáva nám nič 
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort. 
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlá-
dy zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak 
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz 
poukazuje spolu s nami na katastrofál-
ne fungovanie školstva, čo však nemusí 
byť garanciou zmeny.  

Jeden z uchádzačov o rezort, odbor-
ník v istej oblasti školstva, vypustil do 
éteru prezentačné video. Vystupujú v 
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne od-
povedajú na otázky o školách. Odpove-
dajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví, 
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia 
družina, že si musia otvárať pracovné 
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú 
to sprofanovaným výrokom, že treba 
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o mi-
nisterstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti 
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre 
život.

Táto prezentácia ma sklamala. Jed-
nak bola populistická, jednak šťastie 
detí v školách je dôsledkom širokého 
kontextu zmien, nie skratkami typu 
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepre-
svedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o 
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvot-
ných a závažných zmien v školstve, sú 

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré 
inštitucionalizované vzdelávanie, kto-
ré stretávame v celom živote, je popu-
lárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď 
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď 
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj 
tam musí písať, memorovať, aj nepo-
trebné informácie. Škola len kopíruje 
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy 
nestačí.  

Riadiť ministerstvo a meniť škol-
stvo si vyžaduje myslenie v kontexte. 
Dôležité sú aj  osobné skúsenosti, no 
nemôžu byť aplikované spôsobom mne 
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie 
detí (mimochodom, poznám ich dosť, 
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím 
osnov, uvoľnením formálnejších spôso-
bov vyučovania či odovzdaním abso-
lútnej slobody školám. To všetko môže 
fungovať, ale prvotné zmeny sú racio-
nalizácia školstva (vrátane vysokého), 
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na 
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra 
-  rozhľadeného odborníka - a v nepo-
slednom rade kvalitné financovanie 
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať 
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte 
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť 
na telocviku robiť všeličo, no nebudú 
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky? 

Od záujemcov o ministerstvo by 
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a 
uveriteľnejšiu kampaň.

Kampaň a kampaň

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Štatistiky potvrdzujú, že takmer 
polovica vážnych detských úrazov, 
najmä počas prázdnin, sa stáva v 
dome, v byte, alebo v ich okolí.

,,Počas prázdnin majú deti veľa voľ-
ného času na rozličné aktivity, často 
bývajú rozptýlené, nesústredené a na 
to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Ro-
diča by však riziko úrazov podceňovať 
nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na 
schodisku, v pivnici, v garáži, na dvo-
re, v záhrade, ale napríklad i pri prá-
cach na stavbe rodinného domu alebo 
chaty,“ tvrdí docentka MUDr. Jana Ha-
made, PhD., vedúca sekcie ochrany a 
podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Pripo-
mína, že deti majú ťažisko tela výrazne 
nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú 
rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem 
pádov však môže úrazy spôsobiť aj 
oheň, rôzne predmety, napríklad nože, 
alebo nástroje v domácnosti i na chate, 
horúce kvapaliny, nezaistené elektrické 
zásuvky a dalšie. Príčiny detských úra-
zov úzko súvisia so stupňom somatic-
kého a psychického vývoja, s úrovňou 
kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v 
akom prostredí  je dieťa vychovávané, 
ako má zorganizovaný volný čas, s kým 
a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva do-

centka Jana Hamade.

Nepodceňujte 
riziká doma ani vonku

Zodpovednosť za deti a ich bezpeč-
nosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby 
dodržiavali dve základné zásady – aby 
možné riziká predvídali a nenechá-
vali deti bez dozoru dospelého ani na 
chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Ha-
made. ,,Deťom, primerane veku, majú 
rodičia vysvetliť čo pre ne nie je vhodné, 
čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo 
ublížiť. Deti sú vystavované rizikám 
každý deň a rodičia musia rátať s tým, 
že nedokážu byť stále sústredené a po-
zorné.“

Manuál proti domácim úrazom:

pádu, kontrolujte, ci sú dobre zatvore-
né, nenechajte dieťa bez dozoru na bal-
kóne, sklenené výplne dverí zabezpečte 
bezpečnostnou fóliou.

-
nostné chrániče.

-
pravky do fliaš od minerálok alebo 
iných nápojov.

-
kom alebo s taškou z umelej hmoty, 
mohlo by si ju natiahnuť na hlavu.

-

bezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.

zápalkám, zapaľovačom, nožom, che-
mikáliám, horľavinám, liekom, zbra-
niam a iným predmetom, ktoré by ich 
mohli poraniť.

k rebríku a k otvorom na strechách.

Manuál na predchádzanie 
úrazom vonku:

-
berajte preňho aktivity primerané veku.

-
nostnú vestu a prilbu, prípadne aj chrá-
niče na zápästia, lakte a kolená, ak je 
to možné, malo by dieťa športovať na 

miestach so slabou premávkou, ideálne 
na cyklistických chodníkoch.
Prilba redukuje riziko poranenia hlavy 
až o 85 percent.

-
mi atrakciami dieťa nenechávajte ani na 
chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako 
aj na trampolínach a na nafukovacích 
atrakciách – hradoch, preliezačkách, 
kĺzačkách.

loptou nehralo blízko vodnej plochy a 
cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rých-
losť a blízkosť auta a zhodnotiť doprav-
nú situáciu.

Odbor hygieny detí a mládeže a Referát 
komunikačný ÚVZ SR

Leto je najrizikovejší čas, aby neboli prázdniny u vás smutné

Ako predchádzať úrazom 

Ilustr foto: archív red.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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  0800 500 520
  0800 500 502
  0800 500 002

„50“

alebo na
www.pracahned.eu
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom �������	�
����������

��������	
���������	����������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������	�����������������������	���

���	�������������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com
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prijme

Skladník (Nemecko)
2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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Firma STARF 

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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SADROKARTONISTI
�������	�
�������

10 - 16 €/hod.�
����������
����������������������������!!"

0950 301 301
��#�$���%&���'$�()*

�������	��
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���������		�����	�������������	������������

���������		���������		�����������!

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov
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PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
- NUTNÁ ZNALOSŤ
   JAZYKA

BEZ SPROSTREDKOVATEĽSKÝH

POPLATKOV !!!


