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Nebudeš mať iných bohov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Moj-
žišova) a knihy Deuteronómium (Piata 
kniha Mojžišova) bolo predchodcom 
dnes známeho Desatora o niečo viac 
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Ka-
techizmu katolíckej cirkvi, tzv. kate-
chetická formula, má však desať bodov. 
Toľko stručná štatistika.

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k  
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 per-
cent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási 
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolí-
kom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov 
. Takéto sú počty príslušníkov troch naj-
väčších náboženských vyznaní na Slo-
vensku. Výsledky spracoval Štatistický 
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.

Či už Exodus, alebo Deuteronómium, 
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro 
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní 
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani 
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, 
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo 
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán, 
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

Nahliadnime však aj do iného „de-
satora“ - do Morálneho kódexu budova-
teľa komunizmu. Tento dokument mal 

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste 
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska 
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom 
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom 
komunizmu“.

Zaoberajúc sa dianím i verejným 
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo 
štyroch občanov sa takmer traja hlásia 
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy, 
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte 
stále zároveň prejavujú oddanosť moci 
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to 
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť fa-
lošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex bu-
dovateľa komunizmu nemožno vyznávať a 
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny 
kódex, tak prečo nie práve body sedem až 
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná 
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom 
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v ro-
dine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmie-
riteľnosť voči nespravodlivosti, 
príživníctvu, nestatočnosti, 
karierizmu.“ To sa akosi 
nehodí? To sú iba „drísty“?

Tak ako je to u nás s tým 
uctievaním bohov?

Pekný septembrový 
týždeň vám želá
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

0907 652 710
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DARČEKOVÁ PREDAJŇA KLAUDI SHOP
                            Matúškovo 617

tel.: 0915 618 373

HappyDays darček 
za nákup nad 20€

Klaudi shop             Klaudi shop                 
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Stavebná firma
v Galante 

príjme

maliarov
murárov

Čistá hodinová 
mzda: 5€

víkendy voľné

0917 209 626
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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KAMENÁRSTVO KAJAL

najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
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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

36
-0

01
6

Galanta, SNP: Predáme kompletne rekonštruovaný 2-izbový 
byt, 68 m2, OV, 2/7 p. 

Sládkovičovo:
Predaj č. reknštr. 3izb bytu, 
67m2, tehla,  vlastné kúrenie, 
murv. pivnica, oplot. 
pozemok 797m2
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Klára Jurásová  0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová  0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Nebojsa, 
Čierna Voda, Dolné Saliby, Košúty, 
Kráľov Brod, Matúškovo, Mosto-
vá, Sládkovičovo, Váhovce, Veľké 
Úľany, Vozokany, Šaľa, Veča, 
Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hor-
ná Kráľová, Kráľová nad Váhom, 
Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad 
Váhom, Žihárec, Košúty, Selice, 
Matúškovo, Diakovce, 
nepárny týždeň: Galanta, Neboj-
sa, Abrahám, Čierny Brod, Gáň, 
Horné Saliby, Kajal, Matúškovo, 
Pusté Úľany, Sládkovičovo, Tomá-
šikovo, Trstice, Šaľa, Veča, Hájske, 
Močenok, Neded, Tešedíkovo, Vl-
čany, Trstice, Vlčany, Horné Saliby, 
Košúty, Matúškovo, 

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 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    42.845 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Galanta, ul. Esterházyovcov 1618,
pri svetelnej križovatke

Telefónne číslo: +421 905 219 948

CENY AKO NA INTERNETE
obojstranný matrac 
nosnosť 130kg
rozmery:

80x200, 90x200 cm

cena

65,- €

rošt masív v ráme 
nosnosť 130kg
rozmery:

80x200, 90x200 cm

cena

35,- €

kuchynská linka
rozmery:

180/240 cm

bez drezu a spotrebičov

sedacia súprava 3R+1+1
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cena

425,- €

NAD 500€, DOPRAVA DO 20km ZDARMA

cena

199,- €
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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0908 509 882

SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí
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Galanta        0910 982 902
STRIHANIE  PSOV
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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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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

v GALANTE. 
Mzda: 500€ + stravné lístky
VIAC INFO: 0908 580 999

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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Nové Zámky

HĽADÁME 
OPATROVATEĽKY 
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 so znalosťou nemeckého 
jazyka do Rakúska 

(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne

 stravu, ubytovanie a 
dopravu hradí rakúska rodina

PLUS možnosť poberať 
rodinné prídavky z Rakúska

(200 € na 1 dieťa)

AGENTÚRA 
POLLY
AGENTÚRA 
POLLY

www.agenturapolly.sk

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00

www.agenturapolly.sk

INZERCIA
0905 338 872
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BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ  1000 X 3000

STĹPY -  JOKEL 80/80/3

RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2

VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

BR

ST

RÁ

VÝ

DO

FA

BRÁNA JEDNOJKRÍDLOVÁ  1000 X 1000

STĹPY -  JOKEL 80/80/2

RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2

VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12

KĽUČKA,ZÁMOK

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

PLOTOVÝ DIELEC  1000 X 1000

VODOROVNE  PLOCHÁČ 30/8

ZVISLE  ŠTVORHRAN 12/12

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

595- €

256- €

93,50- €

0 X 1000

0910 618 360

0910 448 016

€€

AKCIA

395- €

R

V
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AKCIA

195- €

VO

ZZVV

DO

FFAA

 €€

AKCIA

73,50 €

SLOVOCEĽ
Tešedíkovo 410

info@slovocel.sk
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Odchod mafián-
skej spojky Moniky 
Jankovskej z postu 
štátnej tajomníčky 
ministerstva spra-
vodlivosti prišiel 
neskoro. Z funkcie 

štátnej tajomníčky mala byť už dávno 
odvolaná ministrom spravodlivosti Gá-
borom Gálom (Most-Híd) a premiérom 
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Odstúpenie Moniky Jankovskej 
pripomínalo zvíjanie odseknuté-
ho chápadla chobotnice, ktoré sa 
snaží z posledných síl z niečoho 
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie 
z funkcie zahrala na typického usved-
čeného smeráka - vždy, keď boli sme-
ráci z niečoho usvedčení, zbabelo 
sa skrývali za údajné útoky na ich 
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z 
novinárov, nezaútočil ani jediným 
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej 
strany je to len ďalšia hlúpa výho-
vorka, ktorá je dôkazom toho, že 
klamala od začiatku až po samý 
koniec.

Koniec Jankovskej v druhej najvyš-
šej funkcii na ministerstve spravodli-
vosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka 
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní pod-
porovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.

Na druhej strane sa však odseknuté 
chápadlo mafiánskej chobotnice sťa-
huje na krajský súd v Bratislave, kde 
chce vykonávať funkciu ctihodnej a 
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše 
hnutie si takúto sudkyňu nepraje. 
Budeme robiť všetko preto, aby ma-
fiánska spojka Jankovská čoskoro 
skončila na krajskom súde v Brati-
slave, rovnako, ako skončila na mi-
nisterstve spravodlivosti.

Podľa tejto Kočnerovej opičky je 
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra 
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕža-
nie vrahom, ale to, že jej na to prišli. 
Typické smerácke „svinstvo“.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
priamo podporovali 
naše protesty pred 
m i n i s t e r s t v o m 
spravod l ivost i , 
alebo ste ich sledo-
vali cez internet. 
Koniec Kočnerovej 
opičky je dôkazom 
toho, že odvážny boj 
za dobro sa oplatí 
bojovať.

Odsekli sme ďalšie chápadlo 
mafiánskej chobotnici

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO
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Volajte - Hívjon
0915 896 536

INFO LINKA 
0950 894 339

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,

Želiezovce

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM
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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             

LETÁKY
0905 338 872
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WWW.REGIONPRESS.SKNie dopad, ale vplyv, 
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

Slovenčina naša

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja   
   ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii              
   tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

TLAČIAR - STROJMAJSTER
N
» o
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POŽ
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   t
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» m
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Deviateho septembra si každoroč-
ne na Slovensku pripomíname Deň 
obetí Holokaustu a rasového nási-
lia. 

Dátum v sebe nesie symbolický od-
kaz, pretože práve 9. septembra 1941 
vstúpil do platnosti Židovský kódex a 
Slovenská vojnová republika sa tak pri-
blížila ku konečnému riešeniu židov-
skej otázky na svojom území.

Židovský kódex (oficiálne nariade-
nie č. 198/1941 Slov. z. o právnom po-
stavení Židov) bolo vládne nariadenie v 
prvej slovenskej republike, obsahujúce 
súbor protižidovských predpisov. 

Išlo v prevažnej miere o kópiu ne-
meckých protižidovských zákonov. 
Židia boli definovaní na etnickom aj 
náboženskom princípe. Osoby spĺ-
ňajúce definíciu Žida boli pozbavené 
viacerých základných práv, všetkého 
nehnuteľného a časti hnuteľného ma-
jetku, vzťahovala sa na nich pracovná 
povinnosť. Podľa vyhlášky z 18. 9. 1941 
museli od veku 6 rokov povinne nosiť 
šesťcípu žltú hviezdu.

Proti nariadeniu protestovali v pro-
testnom Memorande slovenskí biskupi 
v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte 
odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Si-
dorovi 12. novembra 1941 nariadenie 
hodnotí ako „rasové zákony, ktoré ob-
sahujú nariadenia priamo protiviace sa 
katolíckym princípom...“.

Prvé protižidovské právne normy 
na Slovensku neboli prijaté na úrovni 
Slovenského snemu. Obrat nastal po ro-
kovaniach v Salzburgu, počas ktorých 
sa presadilo radikálne krídlo HSĽS, 
podporované Nemcami. To znamena-
lo i prijatie protižidovskej legislatívy, 
ktorá by obmedzovala židovské práva, 
resp. im ich úplne odobrala. Nariade-
nie  vstúpilo do platnosti 9. septembra 
1941 ako Židovský kódex – Nariadenie 
o právnom postavaní Židov č. 198/1941.

Tieto zákony patrili k jedným z 
najtvrdších právnych noriem v Európe. 
Dohromady tvorilo kódex 270 paragra-
fov, ktoré sa dotýkali ľudských a ob-
čianskych práv Židov, náboženských či 
majetkových nevynímajúc

Židovský kódex – navždy zločin

» Zdroj: Edah.sk

Motivovať ľudí, aby za nákupmi 
cestovali na bicykloch, to je cieľom 
celoslovenskej kampane s názvom 
„Na bicykli do obchodu.“ Viac ako 
polovica nákupov potravín sa dá 
odviezť na bicykli. 

Cestovanie bicyklom do obchodu 
je zdravšie, ekologickejšie a šetrí par-
kovacie miesta. Cyklistická doprava 
je jedným zo spôsobov ako ponúknuť  
obyvateľom miest alternatívu voči in-
dividuálnej automobilovej doprave, ale 
je to aj forma zdravého životného štýlu. 
Čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje 
menšie lokálne obchody a trhoviská 
namiesto veľkých hypermarketov. Kvô-
li menším nákupom treba síce chodiť 
do obchodu častejšie, ale vďaka tomu 
môžeme mať doma každý deň čerstvé 
potraviny. Do nich potom nie je potreb-
né pridávať toľko konzervantov ako do 
potravín s dlhou trvanlivosťou. Menšie 
nákupy tiež umožňujú zákazníkom 
lepšie odhadnúť potrebu potravín, čo 
znižuje plytvanie. Pri veľkom nákupe 
je totiž väčšia pravdepodobnosť, že nie-
čo nespotrebujeme.

Nákup základných potravín, kto-
rý obsahuje napríklad mlieko, maslo, 
syry, chlieb a pečivo, drobné mäso-
vé výrobky, ovocie a zeleninu, váži 
od troch do piatich kilogramov. To je 
hmotnosť, ktorá sa dá ľahko odviezť v 
košíku na bicykli alebo v batohu.

Ľudia siahnu po automobiloch 

častokrát možno len zo zvyku alebo 
pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný 
nákup v obchode, ktorý je vzdialený 
možno len pár sto metrov od ich domu. 
Neuvedomujú si tak, že práve takéto 
konanie zvyšuje počet áut na cestách, 
zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá 
potom riešia nové širšie cesty, obchva-
ty a to všetko na úkor zelene a zdravia 
obyvateľstva. Automobil je v mnohých 
prípadoch potrebné riešenie, ale den-
no-denne sa stretávame so situáciami, 
kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť. 
Jednou z takýchto je aj cesta na nákup. 
Či už je to cestou z práce alebo do prá-
ce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby 
ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj 
túto formu dopravy ako plnohodnotnú 
a dokonca lepšiu než je individuálna 
motorová.

Cestujte do obchodu na bicykli

» red

Na 38 hradných objektoch po celom 
Slovensku pokračujú záchranné 
práce vďaka podpore z projektu Ob-
nova kultúrneho dedičstva s pomo-
cou nezamestnaných.

Záchrana historického dedičstva je 
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, 
že v tomto roku sa finančné prostried-
ky na revitalizáciu takýchto objektov 
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re-
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť 
lokálpatriotizmus so záchranou histo-
rického dedičstva. Má to však aj ďalší 
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí 
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev-
nene. 

V obnove hradov sa podľa Pet-
ra Hercega, podpredsedu združenia 
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu 
urobili za posledné roky veľké pokro-
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na 
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že 
návštevníci hradov môžu sami vidieť, 
ako sa za posledných desať až 15 rokov 

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch 
sa už dokonca podarilo dokončiť nie-
ktoré objekty.

Jedným zo združení, ktoré sa pra-
videlne do projektu zapája, je práve 
spomínané Združenie na záchranu 
hradu Revište. Obnove pamiatky sa 
venuje od roku 2011. Jeho predseda 
Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na 
hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí, 
ale aj ďalší špecializovaní remeselníci, 
ako sú tesári a murári. 

Prínos projektu je podľa jeho ná-
zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento 
program znamená pre nás veľmi veľa. 
Myslím, že by sme mohli opravovať 
hrad aj bez neho, ale išlo by to desať-
krát pomalšie. Takto nám to veľmi 
pomáha, keď dostaneme peniaze na 
výplaty pre devätnástich pracovníkov, 
peniaze na materiál či koordinátora a 
živnostníkov. Toto by sme bez projektu 
nedokázali,“ podotkol. 

Obnova hradov pokračuje

» TA SR

Inšpekcia upozorňuje na imple-
mentáciu kritického myslenia do 
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpí-
me tým, ako ďaleko je spoločnosti 
vzdialený kritický prístup k infor-
máciám.  Najmä tými, ktorí školstvo 
nepoznajú. 

Ministerka sa marketingovo chváli 
zvýšením platov, najmä začínajúcim 
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o 
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne 
vyníma, keď ho premeníme na percen-
tá. Aká priehľadná manipulácia! Verej-
nosť má tak pravidelne pocit, že učite-
lia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia. 
Médiami opakovane znie, že sa najvý-
raznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú 
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania 
užitočného antagonizmu k učiteľom. 
Čo my učitelia vlastne chceme? 

Aj podľa skúseností riaditeľov vie-
me, že symbolické zvýšenie platov mo-
tivácii pracovať v školstve nepomohlo. 
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu 
nedostatku práce migrujú do bratislav-
ských škôl, no často v hlavnom meste 
„neprežijú“. A ak by si kompetentní 
uvedomili, že plat nemá byť len na pre-
žitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediál-
ne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili 
prezentovať. Možno. 

Peniaze však sú! Aj na dôstojné 
oceňovanie učiteľov. Ale to by minis-
terstvo nemohlo mrhať prostriedky 
na úplne zbytočné viac politické ako 
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov 
eur. Portálu, rozumej webovej stránky, 
s učebnými témami v storočí, keď sa dá 
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už 
predtým mrhalo na podobné projekty. 
Keby sa táto suma rozdala učiteľom, 
keby sa nastavili kritériá odmeňovania 
aktivít učiteľov, ako to robí nové vede-
nie bratislavskej župy, vyučovanie by 
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou in-
vestíciou do ďalšieho webu. Na jedné-
ho učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ 
školy s cca 25 pedagogickými zamest-
nancami by tak mal na odmeňovanie 
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie 
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli 
počítať rôzne premrhané prostriedky, 
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu 
vzdelávania. Efektivita ministerských 
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.  

Nie je to len o peniazoch. Veľa 
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj 
bez dôstojného platu. Vyšší plat neza-
chráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá 
neraz súvisí s učením minimálne. Na 
prvom mieste sú druhoradé, no povin-
né a množiace sa činnosti, ktoré vlády 
položili na piedestál, hoci sú retardé-
rom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak 
nejako vníma ako poslanie byť so žiak-
mi, dávať im svoje skúsenosti a plniť 
pradávne humanistické ciele školy. Nie 
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých 
sme percentá.    

Percentová rétorika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Postupne opísané diéty v  predchá-
dzajúcich číslach a  ich zoradenie 
podľa zdravotnej prospešnosti sú 
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo 
stravovať, sledujú si svoje laboratór-
ne parametre, chcú byť zdraví. 

Efekt takto nastaveného správne-
ho stravovania možno overiť vyšetre-
niami. Všetky dôležité spadajú pod 
preventívnu prehliadku, ktorú by mal 
každý vo vlastnom záujme pravidel-
ne absolvovať u  svojho všeobecného 
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť 
zdravotný problém, navyše väčšina 
takzvaných civilizačných ochorení, 
ako je vysoká hladina tukov, cukrov, 
obezita, vysoký krvný tlak,  sú dobre 
riešiteľné práve úpravou stravovacích 
návykov a vhodným výberom jedla.

Existujú však aj cielené rebríčky top 
diét pre niektoré ochorenia: napríklad 
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochore-
ním srdca alebo obezitou a tie sa rozli-
šujú na diéty s rýchlym efektom a diéty 
s pomalším, ale trvalejším účinkom.

Mnohé sa samozrejme opakujú, 
ako sú v základnom rebríčku, ale môže 
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj 

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje 
skupina odborníkov na výživu a leká-
rov špecializujúcich sa na cukrovku, 
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre 
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta 
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia 
hmotnosti 
10. Diéta Engine 2 na podporu metabo-
lizmu

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, sta-

vaným konkrétne pre 
diabetikov, sa budeme 
podrobne venovať v 
našich nasledujúcich 
vydaniach.

Top 10 diét pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

RESS:
sta-
pre 

eme 
ať v 
cich

Vecné bremená predstavujú veľmi vý-
znamný zásah do súkromných práv, a to 
napríklad do vlastníckeho práva iných 
subjektov. Vecné bremeno môže vznik-
núť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci. 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka 
nehnuteľnosti v  prospech niekoho iného 
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho 
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu môže byť spo-
jené s  určitou vecou, ako napríklad právo 
prechodu cez susediaci pozemok. V  tomto 
prípade toto právo z vecného bremena pre-
chádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby, 
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými 
z  vecného bremena. V  uvedenom prípade 
ide o časovo neobmedzené právo oprávne-
ného z vecného bremena. Rozdielna situá-
cia nastáva, ak je vecné bremeno spojené 
s určitou osobou, napríklad v prípade práva 
doživotného užívania bytu, pretože toto 
právo patrí vždy len konkrétnej osobe. 

V  tomto prípade ide o  časovo obme-
dzené právo a  neprechádza na právneho 
nástupcu osoby oprávnenej z  vecného 
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť 
písomnou zmluvou, na základe závetu 
v  spojení s  výsledkami konania o  dedič-
stve, schválenou dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je 
zákonom stanovená písomná forma, a  to 
z  dôvodu závažnosti obsahu a  aj právnej 
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom 

k  požiadavkám vyplývajúcim z  evidencie 
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve mu-
sia byť vymedzené zmluvné strany, kto je 
povinným a  kto oprávneným z  vecného 
bremena, taktiež obsah vecného bremena, 
predmet vecného bremena, pri ktorom je 
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľ-
nosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpove-
dajúce vecnému bremenu. 

V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide 
o  vecné bremeno vzťahujúce sa k  nehnu-
teľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo 
právnickej  osobe. Zmluva by mala ďalej 
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného 
bremena. Zmluvu o  zriadení vecného bre-
mena môže z pozície povinného z vecného 
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže. 
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu je potrebný vklad do 
katastra nehnuteľností. Až na základe prá-
voplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vydaného okresným úradom, katastrálnym 
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky 
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah zalo-
žený zmluvou. 

Zmluva 
o zriadení vecného bremena

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

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

Boj o Istanbulský dohovor pokračuje. 
Nielen doma, ale aj na medzinárodnej 
scéne. Niet divu. 

Ak sa vytvoria v spoločnosti vyhrane-
né línie „za a proti“, politické strany sa 
prirodzene usilujú podchytiť niektorú z 
nich. Preto byť neutrálny je pre politikov 
nevýhodné. A tak sa témy Istanbulského 
dohovoru chytili sprava aj zľava. 

Vládna koalícia, ktorá dosiahla väčši-
novým hlasovaním (aj za podpory niekto-
rých opozičných politikov) na Slovensku 
uznesenie o odmietnutí ratifikácie Istan-
bulského dohovoru a následnom stiahnu-
tí podpisu pod Dohovorom, sa dostala v 
poslednom čase medzi mlynské kamene. 
Na jednej strane stranícka poslušnosť hla-
sovaniu, na druhej strane medzinárodný 
ideologický tlak na prijatie Istanbulského 
dohovoru bez námietok. Niektoré štáty 
totiž podali pripomienky a výhrady, za 
akých je ich ratifikácia dohovoru platná, 
preto Európsky parlament požiadal Súd-
ny dvor EÚ o vyjadrenie, či je takýto po-
stup v súlade s platnými zmluvami. Ako 
sa postavia zástupcovia Slovenska v tejto 
veci? Budú hájiť vládny postoj k Istanbul-
skému dohovoru, alebo budú mlčať?

Dvojtvárnosť sa jednoznačne pre-
javila aj vo Výbore pre rodovú rovnosť. 
V ňom sa prerokovával návrh opäť vrátiť 
do hry Istanbulský dohovor, lebo vraj po-
slanci Národnej rady majú o ňom  „veľmi 
nekompetentné“ vedomosti. Členmi vý-
boru sú popri zástupcoch mimovládnych 
organizácií aj zástupcovia ministerstiev a 

niektorých štátnych inštitúcií. A práve tí 
sa vyjadrili nekonzistentne s uznesením 
Národnej rady SR. Buď sa zdržali hlaso-
vania, alebo hlasovali v prospech Istan-
bulského dohovoru. Niektorí formulovali 
postoj, že síce osobne podporujú ratifi-
káciu dohovoru, ale „musia“ hlasovať v 
súlade s rozhodnutím Národnej rady. Na-
ozaj hrdinské vyhlásenie. Napokon uzne-
senie prešlo o jeden hlas. Bola som pria-
mym účastníkom. Iba päť mimovládnych 
organizácií písomne sformulovalo men-
šinové stanovisko, ktoré nespochybnilo 
rozhodnutie Národnej rady o odmietnutí 
ratifikácie. Správa o tom sa však napriek 
intervencii nedostala do žiadneho oficiál-
neho dokumentu. 

Zdá sa, akoby situáciu okolo Istan-
bulského dohovoru dnes už nikto nebral 
vážne. Politické súťaženie tomu priťažilo 
a média sa priživili na kauze svojím spô-
sobom – zosmiešnením politikov a s nimi 
aj tých, ktorí Istanbulský dohovor po dô-
kladnej odbornej analýze odmietli. Cesta k 
medzinárodnému prijatiu všetkými štátmi 
je tak ponechaná na skupinu niekoľkých 
európskych sudcov. O ich spravodlivom 
rozhodnutí mám však isté pochybnosti. 

Bude si Národná rada SR stáť za svo-
jimi rozhodnutiami? Akú zvrchovanosť 
v skutočnosti bude symbolizovať ten no-
vopostavený stĺp so slovenskou vlajkou? 
Vlastenectvo sa prejavuje skutkami viac 
než slovami. A počíta s odvahou prejaviť 
sa aj na medzinárodnom fóre. 

Istanbulský dohovor je stále v hre

» Mária Raučinová, Fórum života
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Nie jedná sa o niečo, ale ide 
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.

Slovenčina naša

Nie kľud, ale 
pokoj, mier, ticho, rozvaha.

Slovenčina naša
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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 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%
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Vláda Slovenskej republiky schválila 
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve. Novela právnej nor-
my bude predložená na rokovanie 
Národnej rady Slovenskej republiky.

Po novom by si obce mohli na svo-
jom území všeobecne záväzným na-
riadením samy určiť šírku ochranného 
pásma pohrebiska s prihliadnutím na 
miestne zvyklosti a špecifické podmien-
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia 
rozhodli predložiť na základe skúsenos-
tí z praxe i po dôsledných konzultáciách 
so zainteresovanými subjektmi.

Ochranné pásmo pohrebiska, v 
ktorom sa nemôžu umiestňovať budo-
vy s výnimkou domu smútku a budov, 
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, 
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa 
miestami ukazuje ako problematické, 
najmä pri existujúcich pohrebiskách si-
tuovaných v obytných zónach.

Obec si vo všeobecne záväznom 
nariadení bude môcť určiť šírku ochran-
ného pásma, pravidlá povoľovania a 
umiestňovania budov a stavieb so zre-
teľom na pietny charakter pohrebiska a 
ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran-
nom pásme počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohreb-
níctve umožňuje rodičom potrateného 
ľudského plodu alebo predčasne odňa-
tého ľudského plodu, aby ho pochovali. 
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa 
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto 

skutočnosti), v akej je možné požiadať 
o vydanie potrateného ľudského plodu 
alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu. Časové obmedzenie tohto práva 
by malo zabrániť vzniku sporov medzi 
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti  vznikajúcich vtedy, keď 
rodičia požiadajú o vydanie plodu až v 
čase, keď ním poskytovatelia zdravot-
nej starostlivosti naložili už iným spô-
sobom.

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz 
propagácie pohrebných služieb, upra-
vuje povinnosti pri zaobchádzaní s 
ľudskými pozostatkami osôb kontami-
novaných rádionuklidmi či presne vy-
medzuje, za akých podmienok je možné 
vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako 
obmedzuje možnosť vykonávať činnosti 
súvisiace s poskytovaním pohrebných 
služieb výhradne na zamestnancov 
týchto pohrebných služieb a dopĺňa 
nové správne delikty na úseku pohreb-
níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť 
zákona (nové správne delikty sa týkajú 
napr. nezabezpečenia hrobového mies-
ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska; nedôstojné-
ho zaobchádzania s ľudskými pozostat-
kami a pod.)

Účinnosť by novela zákona mala 
predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, pri-
čom existujúce ochranné pásma poh-
rebísk ustanovené priamo zákonom o 
pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.

Novela zákona o pohrebníctve

» Zdroj: ÚVZ SR

Na našom knižnom trhu sa z času na 
čas objaví aj niečo z „cestovateľsko-
-mytologickej“ kategórie. Knižka 
Sara Baxterovej Posvätné miesta 
sveta patrí práve do takejto skupiny 
a zaujímavou ju robia aj krásne ilu-
strácie.

Stačí sa začítať a zrazu objavujete 
nádherné a stáročia ľudstvom uctieva-
né miesta sveta. Čítanie o nich je bal-
zamom pre myseľ a osviežením duše. 
Nádherné a legendárne „Moai“ - sto-
jace kamenné sochy na tichomorskom 
Veľkonočnom ostrove, alebo hoci aj 
Santiago de Compostela.

Knižka predstavuje mnohé také-
to lokality a zrazu sa do vás vkrádajú 
zvláštne, často nikdy neprežité, no 
predsa – zážitky. Buď ide o duchov-
nosť, alebo tajomstvá svätýň, či zachy-
tené výpovede ich návštevníkov. Pokoj 
a silu, ktorá do vás pri čítaní vchádza, 
dopĺňajú naozaj krásne ilustrácie.

Navštívime napríklad Kláštor svätej 
Kataríny, kláštor v púšti na Sinajskom 
polostrove v Egypte na úpätí Mojžišovej 
hory na mieste, kde podľa Biblie uvidel 
Mojžiš horiaci ker. Alebo Adamovu 
horu na Srí Lanke či mnohé iné úchvat-
ne miesta.

Kniha určite nie je „náboženským“ 
čítaním. Autorka dokonca pripúšťa, že 
aj samotná Mojžišova hora mohla byť 
niekde úplne inde. Napríklad na Arab-
skom polostrove. A práve táto sloboda 
je pre čitateľ veľmi príjemná. Vytvára 

si predstavy, snaží sa ich zapasovať 
do mozaiky vlastných vedomostí a ak 
mu niektoré chýbajú, núti ho to hľadať 
v encyklopédiách, nepriamo sa opäť a 
opäť vzdelávať.

Posvätné miesta sveta je knižka 
pre celú rodinu, pre každého jej jed-
notlivca, ktorý už má nejaké základy 
všeobecného vzdelania. Zároveň vás 
opäť vracia k Biblii, k Zamarovskému, k 
Dänikenovi či Součkovi. Alebo trebárs 
Schliemanovi. Čo viac si želať v období, 
keď bizarný svet televízneho priemyslu 
chrlí nové a nové stupidity? Keď zákla-
dom vedomostí sú už iba dve odpovede 
– kde a za koľko?

Posvätné miesta sveta

» red
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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,  
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.  

 

Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),  
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nadštandardný príplatok  
za prácu v noci: 1,40 €/h 

+70 € v čistom  
vo forme straveniek 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406 

»Predám  moderný 3izb 
byt, GA-WEST, 84m2 OV 
1/6p. Výstavba 2012. Cena: 
99.900,-€  0905 513 844

»Dám do prenájmu zaria-
denú garsónku s balkó-
nom v Seredi, cena: 330 € 
s energiami, tel.: 0907 038 
839 
»DÁM DO PRENÁJMU 3.IZB. 
BYT V CENTRE ŠAĽA TEL. 
0905904321 

»Predám 1izb byt, GA-Že-
lezničiarska, 33m2 OV 5/7p 
- precízna rekonštrukcia 
2019. Cena: 54.900,-€  
0903 219 369

»Prenajmem 5i RD v Ga-
lante. 0903 731 710 
»Dám do prenájmu garáž 
pri parku. 600 €/rok. 0948 
976 503.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

»Kúpim akordeón, heli-
gónku. 0915876860 

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

07 REALITY / iné       
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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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

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85
_0

0
0
5

36
-0

14
60904 646 905

hľadá
MONTÁŽNU SKUPINU

alebo aj
JEDNOTLIVCOV

na murárske práce
a montáž plastových okien
Mzda: 6,00 €/h v hrubom

Galanta

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

galantsko@regionpress.sk
0905 338 872

Kontaktujte nás:


