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A čo tak iba byť ...
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

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

0907 779 018

07-0012

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018
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Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu lakovaním a papierom.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek.

MORKY
NA CHOV
EXEKÚCIE

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

Kontaktné údaje:
035/7902836
hkovacs@vicentetorns.com
Športová 348, Veľké Kosihy
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45-0039

6 - týždnové

Očakávame:
- ochota a chuť pracovať
- zodpovedný prístup k práci
- pravidelná dochádzka
- technické vzdelanie / myslenie
- dobrý zdravotný stav
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h
zmenách

1

az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
76-0039

Ponúkame:
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac
- po zaučení zvýšenie platu a bonusu
- autobus zadarmo zo smerov: Komárno, Nová Stráž, Čalovec,
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň,
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na
dochádzku
- stravné lístky v hodnote 3,60€
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h,
za nočnú zmenu 0,96€/h
- ﬁremné akcie
- možnosť odborného a kariérneho rastu
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu,
príplatky)
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní)

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810
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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 kameni v žlčníku alebo žlčových cestách,
alebo sa počas sviatkov
ohlási prvý raz. Ľudia,
ktorí to preženú s alkoholom, zas majú tráviace
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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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

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

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeo
becných zákonných povinností.

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

OZVITE SA NÁM

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

Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018
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Výnimočné osobnosti nášho života
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.

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.
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Západné Slovensko
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
DS
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

ZH

NZ

týždenný
tlačený
náklad

HU

PO
SN
KS

GE

ZV

1 349 350

BJ

PP

BB

PD

PN

SL
LI

MT

TN
SE

OR
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KE

MI

úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

LC
LV
Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

KM

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.
V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.
Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom
na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.

Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

redakcia KOMÁRŇANSKO
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018

www.regionpress.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

terasy

do schránk
y
a chceli by
ste?

0908 979 443

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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63-0054

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk
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politická inzercia, hlavu hore/ SLUŽBY

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

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

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.

Ami - go home?
V poslednej dobe sa stretávam s názorom, že správny Slovák by mal mať
rád Slovákov, Slovanov a Rusov. Rozhodne nie „zlých Američanov“, ktorí
všade robia iba problémy. Lepšie by
bolo hovoriť o americkej a ruskej politike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my –
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa
viac zla ako Američania. Po roku 1945
u nás zaviedli komunizmus, povraždili tisíce ľudí, prepadli nás v roku 1968
a desaťročia rozkrádali našu krajinu.
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname,
Československu, Angole, Somálsku,
Afganistane, Južnom Osetsku, Podnestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii.
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabíjali viac Slovanov ako Američania – 22
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a
ďalších.
Krajiny, kde vstúpili Američania
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zničené a v chudobe. Z Ameriky sa môžeme učiť podnikanie, spoluprácu, nové
technológie a inovácie. Keď sme boli
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameriky, nahrávky amerických hudobných
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy.
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pýtal na to, kto má lepšie autá a počítače.
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma,
prečo je to tak, keď my máme vedecko
– technickú revolúciu a oni nie. Odpovedal som, že oni sú už na vrchole a my
nevyužívame svoje možnosti naplno.
Učiteľ pokrútil hlavou a povedal: „My
sme to všetko pohnojili mladý muž.“.
Čoskoro prišiel rok 1989 a Rusi sa od
nás sťahovali domov aj so svojimi tankami. Zostali po nich zničené kasárne
a odpadky. A súdruhovia vyškolení
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.
Môj prastarý otec Adam Košturiak
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ
peniaze a schopnosť podnikať. Druhý
prastarý otec František Blaha išiel
na konci vojny vo Varíne vítať Rusov
a prišiel o hodinky.
Nemám rád politiku
Ameriky ani Ruska.
Iba si myslím, že
Rusi nám a Slovanom v histórii škodili
viac ako Američania. Tak opatrne, fanatickí rusofili.

» Ján Košturiak

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

49-0044
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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.
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.

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.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

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.

zdroj kschneider2991 pixabay

ilustračné foto

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

76-0043

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 naMotivácia k získaniu práce
sledovne:
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur,
k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou Niektoré dôležité zmeny,
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na stazmenou je napríklad poskytovanie aktivač- ktoré novela zákona prináša
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen
Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na- robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v sledovne:
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál- a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 64,70eur
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač- b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
ktoré sa osobne, každodenne a riadne stane. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini- c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanú na opatrovanie alemálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo- sumu 112,50eur
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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.
Vrtr
tsr   tc 

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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49-0041

Tel.: 0908 914 180

