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A čo tak iba byť ...
Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Chcete si
podať
inzerát?

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj

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

04 BYTY / prenájom

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
05 DOMY / predaj

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Predám starší rodinný
dom v obci Malé Hoste info
telefonicky 0908620372

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

12 DEŤOM

131190125

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Kúpim staré zlaté
zuby a hodinky OMEGA.
0907166358

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

15 HĽADÁM PRÁCU
45-0006

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

» Veľký výber školských
tašiek, pre prvákov, aj pre
starších. Kvalitné, odľahčené, vystužené. V detskej
obuvi Minitopánočka na
rohu námestia v Topoľčanoch. www.belmil.sk

16 ZOZNAMKA

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Tirolské muškáty od 0,30€

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

45-0115

Predaj z pestovateľských fóliovníkov
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Staviame
svojpomocne, alebo „na kľúč“
vateľa. Ten následne na základe zmluvy
o dielo, ktorú s nami uzavrie, zabezpečí
všetky práce a v dohodnutom termíne
nám odovzdá hotový dom. Ak nemáme
chuť na obehávanie úradov, vybavovanie
potrebných dokumentov a hľadania fundovaného architekta, existujú už na Slovensku aj dodávatelia, ktorí za nás nielenže všetky povolenia vybavia a dodajú vám
projekt zhotovený podľa našich predstáv
a požiadaviek, ale dokonca sú schopní
vysporiadať v našom mene aj pozemkové
záležitosti.
Kombinovaný spôsob stavby. Tento spôsob je samozrejme finančne o čosi
náročnejší ako spôsob výstavby svojpomocou, ale jednou z hlavných výhod je
garancia na vykonanú prácu aj napriek
tomu, že ju nezískame na stavbu ako celok. Ak sa však počas realizácie stavby
alebo po nej vyskytnú nejaké chyby, môžu
nás zaskočiť starosti s dokazovaním, ktorý
z dodávateľov je za ne zodpovedný. Tento
spôsob realizácie výstavby si vyžaduje
odborníka, ktorý bude jednotlivé postupy
výstavby nielen plánovať a riadiť, ale aj
dozerať na ich priebeh a kvalitu.

46-0192

Každý, kto sa rozhodne stavať dom,
samozrejme zvažuje predovšetkým svoje
finančné možnosti. A z toho sa odvíjajú
úvahy, či stavať svojpomocne, alebo s pomocou stavebnej firmy.
Dom svojpomocne postavený nás v
porovnaní s realizáciou domov na kľúč
vyjde síce možno lacnejšie, ale zabúdať
by sme nemali na náš investovaný čas.
Takúto stavbu si totiž stavebník realizuje z
väčšej časti sám, za pomoci členov rodiny
a známych. Čas budeme potrebovať na vybavovanie povolení, zháňanie známych,
pomocných robotníkov a majstrov na jednotlivé odborné práce, ktoré predsa len
sami nezvládneme. Doba výstavby sa teda
bude odvíjať nielen od našej schopnosti
plánovať, ale hlavne bude závislá od časovej náväznosti jednotlivých prác a schopnosti majstrov, prispôsobiť sa im. Počítať
tu musíme aj s chybami a teda časovým
sklzom a zvýšenými finančnými nákladmi, ktoré spôsobia ich opravy. Zbavíme sa
možnosti reklamácií závad a – niektoré
položky nikdy nebudú také lacné, ako keď
staviame cez firmu – napríklad materiál.
Stavba rodinného domu na kľúč poskytuje mnoho výhod. Stačí sa len rozhodnúť pre správneho generálneho dodá-

ALTÁNKY, TERASY, KROVY,
ZÁHR. CHATY, ZÁHR.NÁBYTOK
IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
T: 0909 116 773

» red
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49-0044

4
HRUBÁ STAVBA / SLUŽBY, STAVIAME
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PRÁVNIK RADÍ, ZDRAVIE / KULTÚRA
Právna úprava susedských vzťahov
Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Veľká noc a stravovanie
Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom
žlčnom kameni v žlč
níku alebo žlčových cestách,
estách,
alebo sa počas sviatkov
atkov
ohlási prvý raz. Ľudia,
dia,
ktorí to preženú s alkolkoholom, zas majú tráviace
iace
ťažkosti v hornej časti
sti
tráviaceho traktu.

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

Raiﬀeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV
A NECHAJTE IM ODKAZ
NA FAN VLAJKE!
Navštívte hokejovú Roadshow Raiﬀeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.

· 16. 4. 2019, Rokošská 936/4, Bánovce nad Bebravou, od 12.00 do 17.00 hod.
· 18. 4. 2019, Sv. Cyrila a Metoda 18, Topoľčany, od 12.00 do 17.00 hod.
Tešíme sa na vás.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
R A D O S Ť

B Y Ť

U

N Á S
32-0051

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiﬀeisen.sk
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Štátny symbol je viac ...
nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy
sú častým a originálnym spôsobom prezentácie štátu, ba dokážu národ, alebo
aj zahraničných adresátov priviesť k vnímaniu pôvodných štátnych symbolov.
Možno by si takíto experti na štátnosť
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej
text je určený legislatívou.
Treba si uvedomiť rozdiel medzi
parafrázou symbolu a jeho zosmiešnením (zneužitím). Hokejovému zväzu
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj
podoba loga a snaha športom dôstojne
reprezentovať Slovensko. Minulé roky
to bol text hymny na dresoch, dnes to je
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický
zásah.
Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí
úplne inak: úctou k jazyku, racionálnymi zákonmi, kvalitnými podmienkami na vzdelávanie, čestným konaním osobností, riešením skutočných a
vážnych problémov občanov. Domnievam sa, že slovenský hokej rozhodne
prispieva k súdržnosti národa, mladej
generácie viac ako prikazovanie podoby štátnych symbolov, ku ktorým sa má
manifestovať úcta činmi, nie parodickými konaniami niektorých ústavných
činiteľov.

MURÁR
TESÁR

základná zložka mzdy

od 5.50€/hod

+ mesačná odmena

ŽELEZIAR

POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy

od 4.50€/hod

+ mesačná odmena

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE
45-0030

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

www.pracujvnitre.sk
voľné pracovné miesta
vo výrobe a logistike
priamo
v Nitre, Trnave a okolí
pria

ManpowerGroup Slovensko
nová adresa

Fraňa Mojtu 19
949 01 Nitra
pon - pia: 08,00 - 17,00 hod.
nitra@manpower.sk
0800 29 29 29
www.manpower.sk

07-0009-2

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa
to škôl tak, že museli v učebniach zverejniť text hymny, preambulu Ústavy
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR
na začiatku školského roka. Samozrejme, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zámeru zákonodarcu nemám. Ako šetrný
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti
a zarámoval som ich do nepoškodených
drevených rámov po starých diplomoch.
Zhanobil som tak štátne symboly?
Nedávno skupina Metalinda nahrala podľa mňa výnimočnú rockovú verziu hymny SR s celým textom, ktorú som
dokonca pustil žiakom v rámci literatúry. Zhanobila Metalinda štátny symbol?
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja?
Alebo sa takto hymna spopularizovala?
Raz som videl, ako deti na výtvarnej
výchove pracovali so štátnymi symbolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v
slovenskom znaku nakreslil domčeky a
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kvetinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne
symboly?
A napokon sa podarilo v súvislosti
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo,
ktoré má poukázať na to, že národ žije
hokejom. Jeho dizajn napĺňa požiadavky moderných log a citlivo parafrázuje,
a tým prezentuje východiskový znak SR.
Mnohí politici ho považujú za hanobe-
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7
ZA ŽIVOT / STAVIAME

Žijeme z jeho obetavosti a jeho nádeje
k Bohu. Počatý život, rodina, manželské
vzťahy neboli pre neho len otázkou deklaratívnosti a moralistického napomínania, ale konkrétnej pomoci ľuďom. Jeho
denník bol od pondelka do nedele zaplnený termínmi osobných návštev: spovedal, povzbudzoval, duchovne sprevádzal, venoval sa zraneným rodinám
a jednotlivcom. To všetko však zostalo
zahalené osobným tajomstvom. Každého, s kým sa stretol v osobnom rozhovore, žehnal a okamžite zaradil do svojich
prosieb a modlitieb. Nemusel to byť len
veriaci človek, ale aj tvrdošijný nepriateľ
Cirkvi. S láskou na neho myslel a súcitil
s jeho zraneniami. Dobro pátra Akvinasa
sa nedá vyčísliť, prejaví sa až v nasledujúcich generáciách. Mnohí ľudia sa teraz po
smrti verejne priznávajú, ako im zasiahol
do osobného života svojou múdrosťou,
dobrotou, skromnou oddanosťou, praktickou pomocou.
Páter Akvinas je aj symbolom slobody a spravodlivosti, o ktorej sa rovnako
diskutovalo v prezidentských voľbách.
Zostal nezávislý a pevný v hodnotách napriek väzneniu. Slobodný duchom pracoval na duchovnej slobode iných – nie
všeobecne a abstraktne, ale s konkrétnymi (i keď počas socializmu krycími) menami v kalendári. Vážme a vyzdvihnime
si takýchto ľudí. Žijeme dnes všetci z ich
odkazu, ich obetavosti, odriekania, pracovitosti a nádeje.

» Mária Raučinová, Fórum života

STRECHY

predávame
montujeme

ZlavO y
A æ D

- 50%

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924

45-0067

Cez víkend sme pochovali najstaršieho rehoľníka na Slovensku dominikána
pátra Akvinasa Juraja Gaburu. Zomrel
ako 104-ročný deň pred voľbou prezidenta 29. marca vo svojej dominikánskej
komunite. V čase, keď medzi veriacimi
i neveriacimi vrcholili politické a občianske emócie, v tichu opúšťal tento svet so
svojím odkazom.
Zdalo by sa, že sa jeho osoba všeobecne ľudí netýka. Veď denne zomiera
množstvo ľudí, žiaľ, aj mladých, nieto
ešte niekto po 100. roku života. Páter
Akvinas však bol „niekto“. A tak, ako sa
celej spoločnosti dotýka zlo, zlé činy a zlé
rozhodnutia, lebo sa plazivo vteľuje do
mentality národa, dnes hovoríme, že sa
zakomponováva „do jeho DNA“, rovnako
sa nestráca dobro. Hoci s tichosťou, pracuje s človekom, s jeho vedomím a svedomím. Páter Akvinas stelesňoval takéhoto
tichého robotníka ľudských duší.
Vyznával všetky konzervatívne
hodnoty, o ktorých sa toľko kričalo v prezidentskej kampani, v úplne vyváženom
postoji. Bol oddaným národovcom, Slovákom, a veľmi rozlišoval osoby a historické okolnosti Slovenského štátu, no zároveň prejavil nesmiernu otvorenosť voči
českému a moravskému národu v čase
po novembri 89´, keď sa spochybňovali
česko-slovenské vzťahy. Odsúdený bol
za vykonštruovanú „velezradu“ v 50.
rokoch socializmu, a paradoxne ako spolužiak Gustáva Husáka sa o ňom vyjadroval vždy s úctou a nádejou na jeho návrat

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.
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PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk
Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom

8
SLUŽBY, PRÁCA, DOMÁCNOSŤ

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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terasy

63-0054

balkóny

Slovensko pre slabších
17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

Poznáme základnú symboliku
Veľkej noci?
Ak celkom nie, tak si zopakujme dni
takzvaného „veľkého týždňa“. Je to posledných sedem dní pred Veľkou nocou.
Na Kvetnú nedeľu sa vstupovalo do
veľkého týždňa, veľkého na udalosti
spásy. Na Kvetnú nedeľu, na Zelený štvrtok a Veľký piatok sa spievali pašie, v
nedeľu v kostoloch svätili bahniatka, ratolesti vŕby či rakyty, čím si pripomínali
príchod Ježiša do Jeruzalema, aby oslávil slávnosť baránka. Bol to deň paliem,
u nás sa používajú kvety a bahniatka.
Zelený štvrtok bol nazvaný podľa
Gatsemanskej záhrady, kde sa Ježiš Kristus modlil a kde bol rímskymi vojakmi
zatknutý. Na tento deň sa vždy jedáva
niečo zelené, ako napr. špenát, šťaveľ,
žihľava, jarné bylinky, to všetko preto,
aby bol človek zdravý. V tento deň sa
piekli judáše, koláče zo zapletaného
kysnutého cesta, ktoré mali pripomínať
povraz, na ktorom sa Judáš obesil. Judáše sa jedávali potreté medom. Medovo chutil aj keltýš – lahôdka pôstneho
obdobia. Vyklíčený jačmeň sa pomlel,
zahustil sa múkou a v rúre sa upiekol do
zlatohneda.
Na Veľký piatok si kresťania pripomínajú Kristovu smrť na kríži, Evanje-

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Partizánskom
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Kontakt:
0948 109 195

36-0006

Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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lici tento deň považujú za svoj najväčší
sviatok, spievajú sa pašie, v katolíckych
kostoloch sa neslúži omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha, bez svietnikov a
kríža. Zaviazali sa zvony, od štvrtku do
soboty večera sa nezvonilo, hovorievalo sa, že zvony odleteli do Ríma. Maslu,
ktoré sa v ten deň zmútilo, sa pripisovali
magické vlastnosti, liečili sa ním ľudia
i zvieratá a keď išiel gazda na pole po
prvý raz siať, potrel si týmto maslom
ruky. Čarovnú moc obdobia pred Veľkou
nocou využívali aj dievčatá. Pred východom slnka sa postavili do studeného potoka a zariekavali mládencov.
Na Bielu sobotu aj Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal do
nového života. Ľudia ho videli živého,
dotýkali sa ho, jedli s ním a pili. Ježišovo
vzkriesenie dáva nádej tomu, kto v neho
verí. Každý má nádej na vzkriesenie, na
večný život.
Na Veľkonočnú nedeľu sa slávilo
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Veľkonočný pondelok je u nás neodmysliteľne spätý s oblievačkou a so
šibaním dievčat.

» red
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Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi
Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku,
ochranného príspevku a príspevku na
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov,
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí.
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich
valorizácia. Práve valorizačný mechanizmus dávky a príspevky každoročne upraví.
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové
kroky smerom k rodinám so študujúcimi
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov.
Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu,
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí
k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou
zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach. Člen
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesačne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

ilustračné foto

zdroj kschneider2991 pixabay

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy
216,10 eur na sumu 226,90eur
Ochranný príspevok § 11 sa mení nasledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur,
Niektoré dôležité zmeny,
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na staktoré novela zákona prináša
Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na- robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
ktoré sa osobne, každodenne a riadne stasumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanú na opatrovanie alesumu 112,50eur
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bo sa zúčastňujú resocializačných programoch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur,
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do
jedného veku dieťaťa
Aktivačný príspevok sa mení zo sumy
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová
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Výnimočné osobnosti nášho života
ná zdravotnícka škola sv. Františka z
Assisi).

Marcel Babál sa zaslúžil o vznik Ústavu lekárskej etiky pri LF UK a venoval sa
nielen ochrane práv nenarodených, ale
aj právam pacientov a zomierajúcich.
Táto jeho láska bezpochyby vyplývala z jeho nežného vzťahu k prírode a k
rodnej dedinke Vlkolíncu. Jeden z jeho
synov pri preberaní ocenenia vyzdvihol matku a manželku, ešte žijúcu pani
Babálovú, ktorá sa celý život venovala
desiatim deťom ako starostlivá vychovávateľka. A Vlkolínec im dnes tak trochu
V minulosti získali cenu napr. Vladi- patrí. Vďaka MUDr. Babálovi sa lekármír Krčméry, Marie Svatošová, Wanda skej etiky ujala mladšia generácia lekáPóltawska, či inštitúcie Hospic Matky rov, ktorým vytvoril dobré podmienky.
Terezy, Inklúzia o.z., Human Life InterAnna Halpine je slovenskej verejnosti
national.
menej známa osobnosť. Svoje pôsobeNajnovší XV. ročník udeľovania sa nie začala ako mladá 21-ročná študentka
niesol v slávnostnom tóne v Zrkadlovej na zasadnutí OSN. Zarazilo ju, že tam v
sieni Primaciálneho paláca a bol spoje- mene mladých vystupovala osoba s veľný s koncertom a meditatívnymi textami mi radikálnymi názormi na potrat a anDaniela Heviera v jeho osobnom poda- tikoncepciu. Vystúpila s pripomienkou,
že veľká časť mladých ľudí má naopak
ní. Cenu Antona Neuwirtha získali:
silný cit pre počatý ľudský život a jeho
Slovenský lekár a priekopník lekár- ochranu. Rozhodla sa založiť medzináskej etiky Marcel Babál in memoriam, rodnú sieť mladých ľudí zdieľajúcich
zakladateľka Svetovej mládežníckej úctu k životu, k tehotnej žene a nenaroaliancie Američanka Anna Halpine a deným deťom. Dnes má jej organizácia
dve slovenské stredné školy pod jednou po 15 rokoch milión členov v 100 krajistrechou v Čadci (Stredná odborná ško- nách sveta. Anna sa venuje programom
la pedagogická sv. Márie Goretti a Stred- zlepšenia zdravia žien a advokácii práva

Foto: Fórum života
čas chorým a ľuďom v domovoch sociálnych služieb, programu, ktorý nie
je v školách bežný. Riaditeľka oboch
škôl Renáta Kasmanová sa priznala, že
ocenenie vôbec nečakala, keďže tento
Tretiu cenu A. Neuwirtha získali dve postoj považuje za prirodzene ľudský a
cirkevné školy z Čadce za svoju obetavú samozrejmý.
výchovnú prácu v oblasti ošetrovania
Výnimočné osobností každodenného
chorých a šírenie úcty k ľuďom v krehkej životnej situácii. Študenti a pedagó- života nám nastavujú zrkadlo, či negovia sa nielen pravidelne zúčastňujú pohŕdame životom a či sme pripravení
na charitatívnych dielach, benefičných chrániť ho bez diskriminácie a bez výkampanoach na ochranu života, akci- nimky.
ách Červeného kríža a darovaní krvi,
ale navštevujú a venujú svoj osobný
Mária Raučinová, Fórum života
na život v medzinárodných politických
štruktúrach. Cenu prebrala zástupkyňa
slovenskej sekcie. Aj Slovensko bude
mať mladých ochrancov života.

www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0129

AZBESTOVÝCH STRIECH

Práca
v Rakúsku
HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)
üĉóðþóXXR÷CóøĢƊ
YWRóôłÿāĎòðýðāðúŝĂúĄ
|ÿāıĂÿôąþúýðĄñĈăþąðýøô
ðòôĂăþąýĢýĎúûðóĈzĄăýĢ
þąûĎóðśýôüôòúŭùðĉĈú

|āôąøðòøýfo: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.
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Fórum života už dlho vyznáva
myšlienku úcty k všetkému všetko
živému na zemi, ochrane stromov,
zvierat, vtákov, včiel a človeka nevynímajúc. Jedným z jej symbolov
ešte počas socializmu bol aj známy
lekár, mysliteľ, politik a diplomat,
prvý veľvyslanec SR vo Vatikáne
Anton Neuwirth (1921 – 2004). Na
jeho pamiatku sa Fórum života
rozhodlo každoročne oceňovať
slovenské i zahraničné osobnosti
či organizácie Cenou Antona Neuwirtha.
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ZÁHRADA, AUTO-MOTO, VETERINÁR, ZA ŽIVOT / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk



27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

V
    rtr  
  ts  r   tc

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk

TO19-15 strana-

12

85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

