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Škodlivá slepota
Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku

deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

03 BYTY / 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.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
» Kúpim pozemok alebo pozemok so starým domom v
obci Jacovce. Platba v hotovosti. RK nevolať. Tel.: 0948
076 567

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

SBS
LAMA SK

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

» Kúpim ľudové kroje
0902708047

12 DEŤOM
» Veľký výber školských tašiek. Pre prvákov, pre škôlkárov, aj batohy pre starších, aj na kolieskach. Kvalitné, vystužené, odľahčené. Nižšia cena ako na internete. V detskej obuvi Minitopánočka na rohu námestia v Topoľčanoch. Tel.:
0908 979 471

13 RÔZNE / predaj
» Predám prijímač skylink
T.Č. 0903760590

14 RÔZNE / iné
7

» VÝPREDAJ veľkých cestovných KUFROV zn. Airtex
Paris. Zľavy 15-20 eur/ks.
Textilné, aj polykarbonátové, dvojkolieskové aj štvorkolieskové. V koženej galantérii na rohu námestia v Topoľčanoch (Detská
obuv MiniTopánočka). Tel.:
0908979471
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» HĽADÁM SI PRIATEĽKU SOM
Z TO MÁM 48 ROKOV TEL
0940544873 LEN SMS

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

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

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

0948 109 195

45-0017

Stredné Slovensko
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01 AUTO-MOTO / predaj

Nástup IHNEĎ!

Západné Slovensko
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

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

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Občianska
riadková
inzercia

v Topoľčanoch

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Chcete si
podať
inzerát?

36-0006

TOPOĽČIANSKO
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Nie hmoždinka, ale PVC prí- Slovenčina naša
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale honcovať.
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

47-013

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku
tiež. ... a to je ich nočná mora.
Preto robia spolu všetko, aby nás
utopili a mohli sa tak po voľbách vyhovoriť ako Bugár či Procházka „musíme
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené médiá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všetko preto, aby sa im tento perfídny plán na
odpustky pre zločincov nevydaril.
ps. Presne toto isté skúšali na nás aj
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverejňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%,
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo.
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme
presne dvojnásobok = 11% podporu od
ľudí. Rozdiel medzi
vtedy a dnes je len
jediný - vtedy sme
sa v klube zomkli,
ale teraz niektorí pokušeniu neodolali a
dezertovali na druhú
stranu. Bude to o to
ťažšie, ale zvládneme
to, nebojte;o)

131190245

Asi ste si všimli,
že posledné dva
týždne noviny a
časopisy Penty vo
veľkom vedú špinavú kampaň proti
mne, mojej rodine
a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajovať jeho mimoriadne neférový krok s Veronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na
novú vládu národného zmierenia KISKA
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER.
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom,
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a
bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom „bez hádok a škriepok“.
Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetrovaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chládečku za kámošom Kočnerom a rovnako
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.
Vie, že s nami by sa Haščák nedohodol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch
ako pes po údenom a v base by skončili
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

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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POLITICKÁ INZERCIA / STAVIAME, SLUŽBY
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4
ZDRAVIE / SLUŽBY, STAVIAME, PRÁCA

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

0907 652 710
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45-0006

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru,
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah závisí od toho, či ste boli zvyknutý na každodenné konzumovanie mäsa. Pre toho,
kto je na mäso a mäsové výrobky zvyknutý niekoľkokrát denne, zmena môže
byť významná, ale ten, kto mäso má na
tanieri maximálne raz za deň, ľahko dosiahne zmenu. A história dáva za pravdu.
V minulosti ľudia mávali mäso iba v nedeľu a počas týždňa sa stravovali prevažne vegetariánsky a výskyt civilizačných
ochorení bol významne nižší.
Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevyužíva mäso, ale bielkoviny z rastlinnej
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa
a hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem
skupiny nemäsových bielkovín, diétu
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín:
ovocie a zeleniny, celozrnné obiloviny,
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiadna zo skupín sa nevynecháva. Strava je
v režime 300-400-500: raňajky majú 300
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé
jedlá medzi nimi majú
jú 150
a tak celkový denný príjem je 1 500 kcal, čo predredstavuje 6 300 kilojoulov.
lov.
Podľa dennej aktivityy je
možné samozrejme príríjem zvýšiť.

9

75-24

(nie úplne vegetariánska strava)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný
názov vystihuje podstatu – spojenie flexibility a vegetariánstva. Ide o prevažne
vegetariánsky spôsob stravovania,
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexiteriáni využívajú všetky výhody zkonzumácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale,
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené
mäso, chudý hamburger a samozrejme
ryby.
Je známe, že vegetariáni vážia menej,
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý.
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadváhy to u mužov znamená menej o 15 kilogramov a u žien o 10-12 kilogramov.
Pri uprednostňovaní rastlinnej potravy pred zmiešanou so živočíšnymi
výrobkami, sa znižuje výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení,
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva
túto skladbu stravy, len niekedy ani nevedia, že pomenovanie flexiteriánska diéta
vystihuje práve ich spôsob stravovania.
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a
prirodzene na domácu stravu. Niekedy
sa používa aj názov semi-vegetarián.
Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nejde o diétu so špeciálnymi obmedzeniami.
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

3

45-0027

Flexiteriánska diéta

5
NA ROVINU / SLUŽBY
toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú
verejné politiky v oblasti vodného hospodárstva orientované do využívania vodných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slovenská vodná politika, ale aj v ostatných
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej garnitúry je ťažko očakávať orientáciu na
novú generáciu legislatívnych nástrojov.
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia
kde je problém i ako ho riešiť.
Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu.
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia
vodného cyklu viac pracovných príležitostí?
Už v roku 2011 som s kolegami na úrade
Vlády pripravil pre Nórsky finančný mechanizmus plán odštartovania konverzie
banského na vodný priemysel na Hornej
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baníkmi a kúpeľmi v boji o využívanie termálnych vôd ako príležitosť. Prvá investícia
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dlhodobý plán konverzie ekonomických
činností z pohľadu
ľadu sociálnych, environmentálnych
entálnych
i ekonomických tém na
Hornej Nitre. Nevedno
na čo sa minuli peniaze
z Nórskeho finančného
ančného
mechanizmu. Moderná
ekonomika sa
však volá Modrá
ekonomika.

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

» Ing. Michal Kravčík Csc.
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59-0207

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc.,
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej
ceny, členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je
autorom a spoluautorom mnohých, vo
svetových odborných kruhoch uznávaných publikácií.
Médiá sú plné tém o zlate, rope,
plyne, ale vode sa nevenuje okrem povodní pozornosť takmer vôbec. Kedy
ju konečne akceptujeme ako základnú životnú a strategickú komoditu?
Žijeme v ilúzii, že sme strechou Európy a že do našej krajiny zneba padá vody
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť
s hydrologickým cyklom premena krajiny. Lenže sme rozorali medze, odstránili
remízky, mokrade a odvodnili poľnohospodársku krajinu, v mestách aobciach
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné
a tak sa nám každoročne zo Slovenska
sa začala voda strácať. Každým rokom v
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko,
je to tá voda, ktorá v minulosti ostávala v ekosystémoch, doplňovala zásoby
podzemných vôd, vyparovala sa cez vegetáciu a udržiavala primeranú teplotu
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez
dažďa.
Zavodňovanie krajiny v období klimatických zmien – nemalo by sa stať
stabilnou súčasťou vládnych programov?
Základnou filozofiou politík by mala
byť zodpovednosť za ochranu podstaty

68-06

Na rovinu
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PRÁVNIK RADÍ, ŠKOLA / PRÁCA
Zájazdy a služby cestovného ruchu
Každý sa v lete teší na dovolenku.
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vopred. Zavedením nového zákona
o zájazdoch boli značne rozšírené
práva cestujúcich.
Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a
medzery v dovtedajšej právnej úprave
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je potrebné poskytnúť tak výraznú ochranu.
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov,
ktoré sú poskytované na čas kratší ako
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú
príležitostne, len obmedzenej skupine
cestujúcich a bez záujmu dosiahnutia
zisku. Ide napríklad o cesty, ktoré najviac niekoľko ráz ročne zabezpečujú
športové kluby alebo školy pre svojich
členov alebo žiakov, pričom sa neponúkajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový
zákon neuplatňuje na služby cestovného ruchu spojené so zabezpečením pracovnej cesty, zakúpené na základe rámcovej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych
druhov služieb cestovného ruchu spojených tým istým obchodníkom, v takom
prípade je táto kombinácia považovaná
za zájazd. Taktiež ide o zájazd v zmysle nového zákona, ak tieto služby boli
skombinované predtým, ako cestujúci
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu,
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“,

ale môžu byť zakúpené od viacerých
obchodníkov, ak majú prepojené online
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah
informácií, s ktorými musia byť cestujúci
oboznámení a je upravený v tzv. formulári štandardných informácií. Ide najmä
o informácie o základných znakoch ponúkaného zájazdu (napr. miesto, trasa,
druh a kategória dopravného prostriedku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o
celkovej cene či platobných podmienkach. Tieto informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a
podmienky služieb rôznych cestovných
kancelárii. V novom zákone sú upravené
aj jednotlivé možnosti zmien v zmluve
pred začiatkom poskytovania zájazdu,
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie pri poskytovaní služieb. Novou právnou úpravou
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená
ochrana, a to najmä prostredníctvom
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestujúci nemôže vzdať, a preto dojednania,
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil
sú neplatné.

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

Stačí vôľa učiť?
V Česku chcú riešiť nedostatok
učiteľov tak, že pripravili zámer
umožniť vyučovať aj odborníkom s
vysokoškolským titulom, no bez pedagogickej profilácie.
Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ učiteľov neraz zamýšľal nad tým, prečo
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by
mohli aj neučitelia, najmä ak je v niektorých regiónoch ťažké nájsť pedagógov. Dokonca tvrdím, že v niektorých
prípadoch by stačilo na vyučovanie
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich
susedov preto považujem za užitočný,
hoci sa v diskusii stretáva s konštatovaním neodbornosti, s degradáciou
učiteľského povolania. I keď ide len
o zámer, privítal by som aj u nás, aby
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že
by záujemca učenie zvládol na úrovni
a zároveň mal predpoklady viesť deti.
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na
kvalite vyučovania, to vie posúdiť.
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či
absolvuje na fakulte pár psychologicko-pedagogických predmetov a niekoľkohodinovú prax.
Základné otázky: Je možné kvalitne učiť bez pedagogického vzdelania? Spraví pedagogické vzdelanie zo
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa
odborník učiteľom po absolvovaní pedagogického minima? Som presvedčený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

samy školy si často pozývajú do školy
rôznych odborných rečníkov. Aj bez
pedagogického vzdelania dokážu zaujať žiakov do takej miery, že vznikajú
nezabudnuteľné interaktívne hodiny.
Okrem iného je známy projekt Teach for
Slovakia, v ktorom prejavili svoje pedagogické schopnosti ľudia z nepedagogickej sféry.
Aj keď je takéto riešenie nedostatku
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné,
ide o dobrú, minimálne dočasnú možnosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás.
Pretože snaha prilákať kvalitných učiteľov do školstva je v jeho súčasnom marazme nemožná či je otázkou veľmi dlhého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.
Nech je plne v kompetencii riaditeľa,
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaňme sa už strachovať, že každý návrh má
za cieľ degradovať učiteľský stav a pripraviť ho o zamestnanie. Okrem toho
takáto konkurencia iba prospieva kvalite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu.
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti
pri budovaní kvalitného pedagogického zboru. Ak tú možnosť nevyužijú,
bude úplne jedno, kto im bude učiť.
Často je nekvalita dôsledkom politickej degradácie školstva, ktorú sa my
učitelia snažíme zvyšovať aj bez pomoci kompetentných. A stačí vôľa učiť,
niekedy aj bez dostatočnej finančnej
odmeny.

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

–

POKLADNÍK/ČKA
V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
NÁSTUPNÁ MZDA 865 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-28

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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DOVOLENKY, ZA ŽIVOT / ZÁHRADA

Dovolenka bez zdravotných
problémov I.
Pri výbere dovolenkovej destinácie by ste mali zohľadniť viacero
faktov. Napríklad cestovanie do
exotiky si vyžaduje dlhšiu a náročnejšiu prípravu než návšteva
európskych krajín.
Počas rozhodovania o vhodnej
dovolenke je mimoriadne dôležité
prihliadať aj na potreby a vek detí.
Pred plánovanou cestou do zahraničia je vhodné navštíviť praktického
lekára – nielen v prípade detí, ale aj
v prípade dospelých. Je dobré overiť
si očkovací status proti tetanu. Výber
destinácie konzultujte s doktorom v
prípade chronických ochorení so špeciálnou liečbou alebo diétou. Ošetrujúci lekár vám vzhľadom na charakter
dovolenkovej destinácie poskytne
informácie o povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii
niektorých ochorení, odporúčaných
liekoch na samoliečbu počas cesty,
dôsledkoch cesty na zdravotný stav a
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v
zahraničí.
Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár
odošle cestujúceho na niektoré z centier pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike, ktoré sú zároveň
oprávnené vydať potvrdenie o očkovaní do medzinárodného očkovacieho preukazu. Centrá pre cudzokrajné

choroby poskytujú okrem informácií
o epidemiologickej situácii v cieľovej
destinácií, očkovaní a samotného
očkovania aj komplexné služby pred
vycestovaním.
Pri cestovaní s deťmi dodržujte
tieto pravidlá
Deťom do dvoch rokov veku lekári
neodporúčajú cestovať do exotických
krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt
s exotickými mikroorganizmami,
jedovatými živočíchmi, či parazitmi.
S malými deťmi dajte radšej prednosť
menej náročným krajinám s časovo
prijateľnými trasami a ubytovaniu v
hoteloch na dobrej úrovni.
Pre deti mladšie ako dva roky
nie je vhodná časovo náročná cesta
lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. Pri starších deťoch by
už nemali byť cestovné obmedzenia,
odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek
podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by
dieťa malo byť zaočkované aj proti
ochoreniam, proti ktorým existuje
odporúčané očkovanie.

» Zdroj: ÚVZ SR

Letom svetom
Vysvedčenia sú už rozdané a rodičov
i deti čaká prázdninový hromadný
presun.
Daktorí cez first moment či last minute
už svoj dovolenkový pobyt absolvovali.
V júni je totiž väčšina pláží ešte čistých
a menej zaplnených. Tie zaujímavé prímorské miesta a výhodné ubytovania už
dávno nefigurujú na hlavných stránkach
bookingu. Čakajú na svojich stálych hostí, alebo tých, ktorí majú prebrázdené
a vopred zarezervované ponuky. Tým
ostatným, zahádzaným pracovnými povinnosťami do neskorého júla, ktorí sa
ešte nespamätali, ostáva dobrodružne sa
vybrať „na blint“. Objavia čaro hľadania
neznámych zákutí a porovnávania cien
nocľahov s tými agentúrnymi. Také sú
mainstreamové chvíle nástupu leta.
No existujú aj netradične trávené dovolenky – pomerne rozšírené – na stavbe
domu, pri rekonštrukcii bytu, u čerstvých absolventov v prvej práci (s radostným vedomím získania zamestnania), v
tom lepšom prípade v priestoroch s klimatizáciou. A tiež smutné skupiny chorých odkázaných na pobyt v nemocnici,
domove sociálnych služieb a v penziónoch pre starých. Zamestnancom cestovných agentúr a kultúrnych ustanovizní
zas v lete nastáva hlavná pracovná sezóna, kedy je podnikanie v turistickom
ruchu v plnom prúde.
Viacerí dovolenkári sa rozhodujú
pre odlety do exotických krajín, aby spoznali miestne kultúry a zvyky. Rozšíril sa
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trend spolubývania s domácimi obyvateľmi s možnosťou dobrovoľnej práce či
s misijným rozmerom za účelom spoznať
realitu krajiny bližšie a neostať iba v izolovaných luxusných rezortoch s umelou
atmosférou. Charitatívne a misijné ciele
môžu byť dobre zlučiteľné s poznávaním prírody, posilňovaním telesnej a
duchovnej zdatnosti a s altruistickým
zameraním. Safari zájazdy a adrenalínové výlety rôzneho typu sa zas stali
modernou vlnou pre dobre situovaných
klientov. A musím uznať, že dobrodružstvo pozorovania zveri za ranného či
večerného zore s kvalitným objektívom
či aj bezprostredne pred sebou naživo je
mimoriadne chytľavé aj pre safari nováčikov.
Rozvíja sa pred nami v lete naozaj
široké pole možností. A to som nespomenula atraktívne pútnické zájazdy do Santiaga de Compostela, do Svätej zeme či
do mexického Guadalupe na posilnenie
religiozity v rodine či rast v osobnej viere.
Zostáva teda na nás a našom nastavení,
kam sa vyberieme. Nezabúdajme, že cez
nás budú iní ľudia čítať našu vyspelosť,
posudzovať krajinu, ku ktorej patríme,
všímať si náš vzťah k ochrane života a prírody, ku kultúrnemu dedičstvu, hodnotiť
náboženskú a rasovú znášanlivosť, čestnosť a schopnosť vnímavej komunikácie.
Tak teda vám prajem poriadne „túlavé nohy“ a na zážitky bohaté dovolenkové chvíle!

» Mária Raučinová, Fórum života
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KÚPALISKÁ / SLUŽBY, PRÁCA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

32-0077

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

splátky od 35 €

rámové
bezrámové

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené
DOPR

UBYTOVANIE a

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

TOPOĽČIANKY

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

85_0449

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS

Možnosť výhry 300 €

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode
2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€
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V PONUKE AJ

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

45-0206

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

0948 787 777 | www.balkona.eu

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

zasklievanie terás

splátky od 149 €

63-0054

balkóny

