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Pekný a najmä pokojný predvolebný
týždeň, vážení naši čitatelia!
jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokaSúhlasili by ste, aby vaše dieťa učil zujú, že im nejde o vás, ale o seba.
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
Ale hlavne voľte, pretože ak sa neoperovali lekári, ktorí sa možno dobre rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambivyznajú v automobilovej elektroinštalá- cióznejší rozhodnú za vás. Často je už
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár- vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať Preštudujte si ešte dôkladne listiny
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne- kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
spravil?
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
Najmä o tomto by mali byť voľby, a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ- Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše ruku. Európsky parlament rozhoduje
o mnohých témach,
rodiny, váš štát.
mach, ktoré
sa nás v každodennom
dodennom
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič- živote týkajú. Zvoľme si
vzdelaných,
zdelaných,
ne zastupovať iba sami seba, svoje slušných,
údrych zápeňaženky a svoje veľmi úzke stra- čestných a múdrych
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte stupcov!
kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj príŠťastnú ruku
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že vám želá
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
sú na kandidátskych listinách, že mávaKandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.

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
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» Predám veľkometrážny 3 iz.byt 94m2 v centre
BN, kompletne prerobený. Cena: 90 tis eur, reagujem len na seriózny záujem.
0918949945

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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám zajacov do chovu, mesačné 5e/ks, podľa veku. Mobil: 0904158476

11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 0902
708 047
» Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky, Československé bankovky UNC
a strieborné mince. Tel:
0905767777

12 DEŤOM

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.

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

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

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

13 RÔZNE / predaj
» Predám 100 kg sud
smoly. Cena dohodou.
0903472675, 0385373384

14 RÔZNE / iné
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU

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

45-0006

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

» Veľký výber školských tašiek, pre prvákov, aj na kolieskach, pre škôlkárov, aj
batohy pre starších. Kvalitné, odľahčené, vystužené.
V detskej obuvi Minitopánočka na rohu námestia v
Topoľčanoch.

16 ZOZNAMKA

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

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
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Prosba babičky plnej človečiny

Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:
„Neverila som, že režim, kedy sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď
ľudia zomierali pre besnenie názorov
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme
smädní a hladní, že ten režim bude niekto znovu obdivovať. Utekali sme pred
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
tie myšlienky sa môžu v civilizovanom svete vrátiť. Je jedno, či tie hanebné myšlienky hlásajú priamo alebo
ich cynicky skrývajú do odkazov.

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.
Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.
Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
rozumom aj srdcom. Pretože my sme
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
Nechceli sme, aby čo i len náznakom
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
všetko raz a navždy zostalo mementom
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašistami. A dostala týfus keď pila z potoka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
Ospravedlňujem sa za moju generá- vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro- rozum.
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili
» red

Vážení a milí
spoluobčania.
Uchádzam
sa
o vašu priazeň
ako
kandidát
na
poslanca
Európskeho
parlamentu.
Životopis:
Vyštudoval som
diplomaciu
v
Londýne a bezpečnostnú politiku
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som
u nás na Ministerstve životného
prostredia a neskôr som pôsobil ako
diplomat medzinárodnej organizácie
OBSE v Turkménsku. Venoval som
sa otázkam zahraničnej politiky a
opatreniam boja proti korupcii. V
roku 2018 viac ako 17000 občanov
SR podporilo petíciu za moju
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu
dôveru si nesmierne vážim.
Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako
napr. zmena klímy, ochrana
schengenského priestoru,migrácia,
ale aj podnecovanie k národnostnej
nenávisti, ktorá môže vyvolať
áne či na
Ukrajine. Slovensko je náš domov
a drvivá väčšina z nás nemá záujem
a ani možnosti odísť, ak sa situácia
na Slovensku zhorší. Aj preto by
o budúcnosti našej krajiny mali
rozhodovať nami volení poslanci a
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý
žije vo svojom vlastnom uzavretom
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať

jeho samotného. Pracoval som
pre organizáciu, ktorá monitoruje
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi,
videl som lesk aj biedu obyčajných
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby
Slovensko napredovalo. Som za silný
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v
prípade povinných kvót. Voľby do EP
sú v prvom rade o budúcnosti našich
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde.
Príďte ma podporiť! Kandidujem
za stranu Národná Koalícia č. 31,
krúžkujte číslo 4.
Ako poslanec Európskeho
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu
identitu a kresťanské hodnoty
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných
opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na
podporu rozvoja
regiónov.

Voľte č.

4
Ďakujem.

Objednávateľ: Národná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, IČO 42359741, Dodávateľ: REGIONPRESS, Študentská 2, 917 01 TRNAVA, IČO 36252417

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne

Staňte sa odporúčaným elektrikárom
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom
Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť,
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte
svoju
klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť
ponuku vašich služieb na stránke
Západoslovenskej distribučnej?
Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu
preverených elektrikárov a technikov
a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom,
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari
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Kolaudácia nie je večierok s priateľmi
Každá budova musí prejsť kolaudačným
procesom. Dochádza k nemu po ukončení
stavebných prác alebo vtedy, keď už stavebník dorába len posledné detaily. Počas
kolaudácie sa zisťuje, či stavba neohrozuje
život a zdravie osôb, životné prostredie a či
je postavená v súlade s platnými požiarnymi alebo technickými predpismi.
Kolaudačné konanie sa začína na žiadosť stavebníka, ktorý musí podať písomný
návrh na kolaudáciu stavby. Stavebný úrad
po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási začatie kolaudačného konania. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či
bola stavba uskutočnená podľa projektovej
dokumentácie overenej stavebným úradom

a či sa dodržali podmienky stanovené v
územnom rozhodnutí a stavebnom povolení. Stavebný úrad tiež skúma, či dokončená
stavba a jej užívanie nebudú ohrozovať život a zdravie osôb, životné prostredie a či sú
dodržané podmienky bezpečnosti práce a
technických zariadení.
Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný úrad
účastníkom konania začatie kolaudačného konania. Svoje námietky a stanoviská
môžu účastníci kolaudačného konania
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, neskôr sa na ne nebude prihliadať. O
ústnom pojednávaní spíše stavebný úrad
protokol, ktorý na základe porovnania
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom so skutočným stavom dokončenej stavby obsahuje zistenia, či boli
pri realizácii stavby dodržané podmienky

ilustračné foto

zdroj foto: internet

územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či boli splnené všeobecné technické
požiadavky na výstavbu.

realizácii stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia riadnemu
užívaniu stavby, stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich odstránenie a
Odstránenie nedostatkov
určí aj lehotu, v ktorej je potrebné ich odAk sa v procese kolaudačného konania strániť. Ak stavebník v stanovenej lehote
zistia odlišnosti od všeobecných technic- drobné nedostatky neodstráni, nebude mu
kých požiadaviek stavby, ktoré vznikli pri kolaudačné rozhodnutie vydané.
» red

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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

Naopak, je to pomerne zložitý proces,
ktorý uvádza novostavbu do života. Bez
neho by ste sa zabývať jednoducho nemohli.

49-0042

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
sa menej hrajú vonku, menej času sa trátrá
vi vonku, či už v záhradách,
adách,
pri športoch, alebo najbežjbežnejšej chôdzi. Tento trend
end
je celosvetový a preto aj je
nízka hladina vitamínu
uD
pozorovaná celosvetovo,
o,
nás nevynímajúc.

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

  
   

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

        

33-0017

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
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POLITICKÁ INZERCIA

/%2(-(8-3Ā%23
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
-+361%83:-Ï

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia,
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do
zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj ﬁnančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov
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SLUŽBY

75-24

ä 3 ( .2 4 ( / ( 7 D V
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov
Topoľčany 0903 567 336

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

76-0016

www.ekoqelet.sk

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia
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Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk
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721190151

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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ŠKOLA / PRÁCA

Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!
Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi
na tragické historické obdobie.
Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické
postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.

skupení môžu pôsobiť v politike napriek
názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené,
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako
sa dá očakávať, že si získajú popularitu.
Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí.
Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskuOtázkou je, prečo mladých ľudí oslo- penie, sú prívržencami zločineckej
vujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria ideológie. Málokedy sa takáto strana
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zria- oficiálne hlási k propagácii neľudského
denia. Politici sa vyhovárajú na médiá režimu.
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku. Dobrá muška
Ak by sme denne neboli svedkami neAvšak reční o problémoch, ktoré vemorálneho, arogantného a devastačné- dia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich
ho správania moci, médiá by neškan- doterajšie vlády ignorovali. Problémy so
dalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to sociálne neprispôsobivými, vnucovanie
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré nevýhodných pravidiel inými štátmi,
síce nepreferujú zločinecké ideológie, znevýhodňovanie domácich firiem, poľale konajú tak, že je to v rozpore s rozu- nohospodárov, degradovaná mediálna
mom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá kultúra a pod. Hovoria dôrazne a popunadobudla pejoratívny ráz. Je známe, listicky, keďže nemajú vládnu moc. Volič
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i rakadejakým alternatívam. Nepoučia sa, dikálne riešenia každodenných problékým si neoveria, ako sa alternatíva chopí mov. Pritom zabudne na to, že keď mali
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že
mladí.
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo
im tiež získa hlasy.

Sporná legálnosť
Miesto školy
Škola v tvorení názoru budúcich vo-

ličov ťahá za kratší koniec. Posledné
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú
analýzu a na aktuálne problémy. Škola
nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na
základnej škole sa nám ako-tak podarí
viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú

Zdroj K2 Learning

prácu. Po prechode na strednú školu si
už sami formujú názor, učitelia sú jedine
mentormi, no záverečné presvedčenie
študentov závisí od toho, čo som písal
vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti.
Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča.
Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
mo ný mesačný hrubý zárobok: a 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

mo ný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: ka dý utorok o 09:00 + ka dý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

PARTIZÁNSKE: štvrtok, 23. a 30. mája o 09:00,
Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214/2

Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-5

Vinou zabetónovaného systému je aj
to, že predstavitelia kontroverzných zo-

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom
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PRÁVNIK RADÍ / PRÁCA
Vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov dohodou
Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.

V súvislosti s formou dohody o vyporiadaní BSM je potrebné uviesť, že
aj napriek možnosti uzavretia dohody
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporiadania BSM potrebné riadiť sa určitými
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

To znamená, že dohoda uzatvorená
v čase pred zánikom BSM by bola pre
rozpor so zákonom neplatná.

Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predNajčastejšie využívaným spôsobom metné zásady a v dohode o vyporiadavyporiadania BSM je uzatvorenie do- ní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy- že všetky aktíva by nadobudol len
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, jeden z bývalých manželov, bol by tapísomne a mlčky - konkludentne, pri- kýto právny úkon s najväčšou pravdečom Zákon vyžaduje písomnú formu podobnosťou považovaný za absolútlen v prípade, že sa takáto dohoda týka ne neplatný právny úkon. O platnosti
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty takejto dohody o vyporiadaní BSM by
je však vhodné dohodu o vyporiadaní bolo možné uvažovať v prípade exisBSM uzatvoriť v písomnej forme, ke- tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
ďže pri ústnej či konkludentnej forme uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
dohody existuje väčšie riziko budúcej na zmysel vyporiadania BSM je dohospornosti, týkajúcej sa zhody prejavov du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
vôle bývalých manželov.
až po jeho zániku.

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

07-0009-5

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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OSVETA / SLUŽBY, PRÁCA

Za pokoj (nielen) na Srí Lanke
presvedčenie. Na mnohé situácie
náboženského prenasledovania a diskriminácie, upozorňujeme aj vo svojej
Správe o stave náboženskej slobody
vo svete, s ktorou prichádza každé dva
roky. Podľa zatiaľ poslednej z roku
2018 (v ktorej sú spracované údaje od
júna 2016 do júna 2018), až v 21 krajinách na svete sú ľudia rôznych vierovyznaní stále prenasledovaní.

Kresťanom na Srí Lanke ACN pomáhala v minulosti a pomáha aj teraz,
keď je minoritná kresťanská komunita krajiny v strachu a potrebuje obNaša nadácia ACN viac ako 70 zvlášť našu podporu. Z aktuálnych
rokov pomáha všetkým prena- projektov ACN určených pre Srí
sledovaným, diskriminovaným a Lanku môžem spomenúť napríklad
trpiacim za svoju vieru, všetkým, podporu diecéznych programov v kraktorí nemôžu slobodne vyznávať jine v rámci národného Roka mládeže
a praktizovať svoje kresťanské 2019, podporu duchovnej obnovy

SBS
LAMA SK

Ponuka práce

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Kontakt:
0948 109 195
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duchovný asistent ACN

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

36-0006

+ ostatné príplatky

» P. Martin Mária Barta

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

v Partizánskom

Základná mzda

Viac sa o nadácii ACN,
och
aktuálnych projektoch
ke či
(aj tých na Srí Lanke
v Burkina Faso) a možpory
nostiach ich podpory
dozviete na:
o.org
www.acn-slovensko.org

NAJLACNEJŠIA

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 2 zmeny

kresťanských rodín či rôznych programov pre deti, mládež a dospelých. Srí
Lanka si zaslúži svoju šancu. „To nie
je o ceste k mieru. Mier a pokoj musia byť cestou,“ dodal otec Malako
Leonard Fernando. V nadácii ACN
urobíme všetko pre to, aby sa život
ľudí (nielen) na Srí Lanke odvíjal bez
násilia a aby ľudia našli cestu pokoja .

12

59-0161

nov na Srí Lanke, sa pre pápežskú
nadáciu ACN vyjadril, že takýmto
teroristickým útokom predtým na
Srí Lanke nič nenasvedčovalo. Napriek týmto hrozným činom, teraz, po
útokoch, kresťania spolu so svojimi
kňazmi neživia nenávisť a túžbu po
odplate, ale čerpajú silu vo viere, ktorá
premáha každé zlo. Aj keď stále majú
strach, nechcú sa pomstiť a ubližovať
druhým. K tomu, aby zostali pokojní
a nebrali právo do svojich rúk, vyzval
ľudí v tejto skúšanej krajine aj kardinál Malcolm Ranjith.

45-0008

Útok islamských militantov na kostol v Burkina Faso z nedele 12.mája,
pri ktorom zahynulo spolu 6 ľudí, vrátane kňaza, opäť pripomenul svetu
problém so stupňovaním útokov
na ľudí rôzneho vyznania pre svoju
vieru. Pritom od série krvavých útokov na Srí Lanke, ku ktorým prišlo na
Veľkonočnú nedeľu a ktoré pripravili
o život viac ako 250 nevinných ľudí,
uplynuli len dva týždne. Situácia
ľudí prenasledovaných, diskriminovaných či dokonca zabíjaných
pre svoju vieru, v prípade Burkiny
Faso aj Srí Lanky pre kresťanské presvedčenie, sa v mnohých častiach
sveta rapídne zhoršuje. A to aj v
krajinách, kde až doteraz nič takémuto prenasledovaniu kresťanov nenasvedčovalo. Otec Malako Leondard
Fernardo, provinciál Rádu františká-

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

47-013

75-06-3

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

131190187

V sobotu sa môže
úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

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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Bez cieľa
šovania života. Nechať život plynúť a s
úžasom sledovať, že ciele a projekty, ktoré sme si plánovali, nie sú ničím v porovnaním s tým, čo pre nás pripravil Boh.
Nemať ciele neznamená sedieť na
mieste a nič nerobiť. Robíme to, čo nám
vnútorne robí dobre. Človek je stvorený
tak, že správne veci mu prospievajú a
nesprávne ho ničia. Naše plány a ciele sú aj tak každý deň konfrontované s
tým, že stretávame nových ľudí, objavujeme v sebe a vo svete okolo ďalšie
inšpirácie. Neustále sa nám otvárajú
nové ciele a vedú nás k ďalším krokom.
A práve v tom je život krásny.
Som presvedčený, že firmy budúcnosti budú mať menej cieľov a viac radosti z každodennej práce. Bude v nich
menej kontrol plnenia cieľov a viac nadšenia z nových nápadov a výsledkov.
Menej úsilia saa bude
venovať generovaniu
ovaniu
ešte vyšších ziskov
pre akcionárov,
v, ale
viac sa budú ľudia
sústrediť na to, čo
dáva zmysel a je
prospešné
ľuďom a prírode.

» Ján Košturiak
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O ľuďoch bez cieľa sa hovorí, že nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí,
kontrolujú ich plnenie. Výkonnosť
človeka je schopnosť zameriavať sa
na priority.
Priority sú činnosti, ktoré nás dovedú do cieľa. Problém cieľov je niekedy v
tom, že nám ich definuje niekto druhý,
alebo naše vlastné ego. Dôležitejšie je
smerovanie – aký život chceme žiť, akú
stopu chceme zanechať?
Lao’c napísal: „Ak sa vzdáte cieľov,
všetko sa vám podarí. Na svete sú úspešní tí, ktorí sa vzdali cieľov. Pri svojom
snažení môžete totiž zabudnúť, že svet
je viac ako len víťazstvo.“ Iba vytyčovanie a dosahovanie cieľov môže viesť k
honbe za dobrým pocitom z dosiahnutia
cieľa, k ďalším ambicióznejším cieľom a
postupnému vzďaľovaniu sa od šťastia –
vďačnosti za to, čo máme, radosti z toho,
čo práve prežívame.
Čo sa stane, keď sa každý deň budeme venovať veciam, ktoré sú kľúčové
– láska a vzťahy k blízkym ľuďom, zlepšovanie seba, budovanie užitočných návykov, modlitba, cvičenie, učenie...?
Veriaci ľudia vedia, že odovzdanie sa
Bohu, je tá najväčšia forma zjednodu-
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Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?
V súčasnosti medzi rodičmi veľmi
často rezonuje otázka či dať zaočkovať svoje deti. Na druhej strane
však narastá výskyt ochorení, najmä osýpok, ktorým je možné predchádzať práve očkovaním. Aj preto
je očkovanie mnohými odborníkmi vnímané ako veľmi dôležité a
žiaduce preventívne opatrenie.

ochorení, ktorým možno predchádzať
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s
doplnením, že predbežná informácia o
pripravovanom právnom predpise je už
zverejnená a do jeho prípravy sa môže
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa dochádza k tomu, že priaznivá epidemiologická situácia týkajúca sa výskytu
infekčných ochorení ovplyvniteľných
očkovaním na Slovensku viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke,
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi
krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek
infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok
v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať
dôležitosť pravidelného povinného očkovania,“ doplnil.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie
detí, navrhujú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR),
aby bolo do predškolského zariadenia
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia
tým, že kolektívne zariadenie vytvára
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie
a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť potom prameňom pôvodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu
byť očkované pre kontraindikáciu alebo
sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.
Kolektívna imunita

je dôležitá pre všetkých
Chcú zaviesť povinné očkovanie
V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V
pripravovanej novele zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do
predškolského zariadenia bolo prijaté
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému
pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho
kalendára, alebo má potvrdenie od
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze
imúnne alebo nemôže byť očkované
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala
ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť
sankcie za nepodrobenie sa povinnému
očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie
je vyberanie pokút za jeho odmietanie,
ale prevencia závažných infekčných

ilustračné foto

Pri aktuálnych zdravotných hrozbách ako sú napríklad práve spomínané osýpky, odborníci zdôrazňujú
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu
imunitu pred infekčnými ochoreniami.
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí
a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania
detí do predškolského zariadenia na
základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných
detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik.
Povinnosť očkovania pred nástupom
do predškolského zariadenia podporuje aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. „V súčasnosti
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať,
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú
tvoria očkované deti, čo je neetické. Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj
napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z

zdroj whitesession pixabay

ilustračné foto

zdroj FeeLoona pixabay

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený vo všetkých kontrolovaných ročníkoch
imunitný systém, alebo má chronické narodenia. Úrad verejného zdravotnícochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto- tva SR však na krajskej úrovni eviduje
ré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad
deti po transplantácii, s onkologickým
ochorením a podobne. Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmiet- - v 3. mesiaci života záškrt, tetanus,
nutie povinného očkovania, pretože čierny kašeľ, vírusová hepatitída B,
invazívne hemofilové nákazy, detská
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou
nechráni. Rodičia si musia uvedomiť, obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, I. dávka (základné očkovanie)
že osobná sloboda sa v prípade prevencie prenosných chorôb končí pri - v 5. mesiaci života II. dávka (základslobode druhého dieťaťa, ktorého môže né očkovanie)
- v 11. mesiaci života III. dávka (zákneočkované dieťa nakaziť,“ hovorí prezidentka Slovenskej epidemiologickej ladné očkovanie)
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana - od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života osýpky, mumps, ružienka
Krištúfková.
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čierRodičia odmietajú najmä
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
očkovanie MMR vakcínou
- v 11. roku života osýpky, mumps, ruNajviac rodičov odmieta očkovanie
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, žienka (MMR) (preočkovanie)
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čiermumpsu a ružienke, čiže MMR vakcíny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
nou pričom ide v priemere o 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok. Ďalej
je to odmietanie očkovania proti pneu- zaočkovanosť detskej populácie za pomokokovým invazívnym ochoreniam, a sledný rok pod 95%, teda pod hranicou
to v priemere 1 200 odmietnutých očko- potrebnou na dosiahnutie kolektívnej
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou ochrany populácie a to v rámci základvakcínou odmieta každý rok v priemere ného očkovania proti MMR v 15. - 18.
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú- mesiaci života v ročníku narodenia 2016
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri- v troch krajoch a v ročníku narodenia
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 %
druhoch očkovania. Na Slovensku sa zaočkovanosť bola pritom zistená vo
pritom povinne očkuje proti desiatim viacerých okresoch.
infekčným ochoreniam.
Informácie poskytol Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a
Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
Celoslovenské výsledky zaočkovarepubliky
nosti v rámci pravidelného povinného
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
očkovania detí prekročili hranicu 95 %
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15

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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