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Týždenne do 15 000 domácností

Vraj mesiac ruží
Vstupujeme do posledného mesiaca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.

dobrý človek.

45-0178

Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
V júni sa začína leto. Všimli ste
členovia kmeňa túto osobu do centra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieUžívajte si jún
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EXEKÚCIAMI
VOLAJTE
HÍVJON

0915 896 536

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

www.strecha.ws
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0905 746 124

Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk
Bližšie informácie Vám poskytneme
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STRECHYNA KĽÚČ

59-0042

Mgr. Bc. Marta
Molnárová
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Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.
Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

S

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“
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Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.
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BZ
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GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
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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

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

Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» www.acn-slovensko.sk
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SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Západné Slovensko
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018

WWW.REGIONPRESS.SK

3
SLUŽBY
GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

prijme do TPP aj živnostníkov

» - Na dovolenke ste dobre
pribrali, máte také okrúhle
líca, bola tam taká dobrá
strava?
- Ale čoby, každý deň som
nafukoval matrace.
» redakcia

sandrock@sandrock.sk

MORKY
NA CHOV

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

terasy

zimné záhrady

75-06-3

» - Keď mi dáš peniaze na
dovolenku pri mori, budem
myslieť len a len na teba!
- Pozri sa, a nemohla by si
myslieť len a len na more
doma?

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

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

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018
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59-0168

» Starší manželia išli na
dovolenku. Prišli k moru,
bol zrovna odliv.
Manžel hovorí žene:
- Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšťajú.

6 - týždnové

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

45-0039

sedia:
- Tak čo? Už viete kam idete
na dovolenku?
- Áno. Ideme do San Juan.
- Ale to sa číta San Chuan
lebo Španieli čítajú J ako
Ch. A kedy teda idete?
- Ále, koncom chúna a začiatkom chúla.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

51-0017

» Rozprávajú sa dvaja su-

63-0054

Vtipy

4
BYVANIE

Vieme, kde vám poradia a kde môžete vyúčtovanie reklamovať

Ako na ročné vyúčtovanie nákladov za byt
Ak ste vlastníkom bytu, pravdepodobne ste v týchto dňoch dostali
ročné vyúčtovanie za bývanie. Ak
sa tak nestalo, správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov majú povinnosť vám ho doručiť najneskôr do 31. mája.
Na faktúre si nezabudnite skontrolovať jednotlivé položky. V prípade, že sa
náklady na niektoré služby rozpočítavajú podľa osôb, napríklad osvetlenie spoločných priestorov, v ročnom vyúčtovaní by mal byť uvedený aj celkový počet
osôb, na ktoré sa táto suma rozpočítava.
Ak sa náklady rozpočítavajú na byty,
musí byť vo vyúčtovaní uvedený počet
bytov v bytovom dome.
Spotreba tepla sa nedá presne zmerať
Najväčšiu časť prevádzkových nákladov bytového domu tvoria platby za
teplo a teplú vodu, môže to byť tretina
až polovica mesačnej zálohovej platby.
Náklady na vykurovanie sa v bytovom
dome rozpočítavajú tak, aby sa zohľadnili prestupy tepla medzi jednotlivými
bytmi. Podľa vyhlášky sa celkové náklady rozdeľujú na dve časti – jedna sa
rozpočíta podľa plochy bytu a druhá
podľa nameraných údajov o spotrebe
tepla. „Vyhláška pritom odporúča, aby
sa minimálne 60 % z nákladov na teplo rozpočítavalo podľa podlahovej plochy bytu a zvyšných 40 % pripadá na
namerané údaje. Vlastníci bytov však
môžu tento pomer hlasovaním zmeniť.
No musia rátať s tým, že ak sa rozhodnú
rozpočítavať náklady na teplo vo väčšej
miere podľa nameranej spotreby, niektorí zaplatia za teplo vo svojom byte aj
trikrát viac ako ich susedia, hoci teplom
neplytvajú. Doplácajú tak na nevykurovaný byt vo svojom susedstve,“ upozorňuje L. Hendrichovská zo Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá
je odbornou konzultantkou v poradenskom centre Žiť energiou.
Dobrá rada: Čo sa oplatí porovnávať? Vo vyúčtovaní si všímajte nielen
spotrebu svojho bytu, ale celého domu.
Súčasťou vyúčtovania by malo byť aj
medziročné porovnanie spotreby a hospodárenia s teplom v bytovom dome. Z
týchto údajov môžete vyčítať, či ste tento rok minuli v dome viac tepla.

Platíte nielen za teplo,
ale aj za komfort

Druhou významnou položkou je teplá voda. „Pri bezplatnom poradenstve
sa často stretávame s tým, že ľudia sa
mylne domnievajú, že by mali platiť len
toľko, koľko teplej vody spotrebujú. Vo
vyúčtovaní sú však vždy okrem platby
za vodu uvedené aj náklady na jej ohrev,
ktoré sú vždy rozdelené na dve časti –
základnú a spotrebnú. V bytovom dome
totiž platíme aj za istý komfort, a síce, že
teplá voda je nám k dispozícii v neobmedzenom množstve takmer celý deň,“
zdôrazňuje L. Hendrichovská. Objasňuje pritom, že z každého vodovodného

zdroj ri pixabay

ilustračné foto
kohútika by mala tiecť voda s teplotou
minimálne 45 stupňov, a to od 4. h rána
do 23. h večer. V praxi to znamená, že
voda prúdi v cirkulačnej sústave, a keď
ju nepotrebujeme, ochladzuje sa a preto
sa musí dohrievať na požadovanú tep-

v byte býva či aký veľký je byt. Zvyšných
80 % sa rozpočítava podľa nameranej
spotreby teplej vody v bytoch. Z toho
vyplýva, že ak v byte býva len jeden
človek a má menší odber teplej vody
ako jeho susedia, základná zložka tvorí
u neho väčšiu časť. „Konečná cena za
jeden kubík teplej vody sa pohybuje od
Čo môže spôsobiť
8 do 15 eur. V bytovom dome platí, že s
nedoplatky?
klesajúcou spotrebou sa nám cena vody
ɧ%RODWXKģLDDOHERGOKģLD]LPD"$N
zvyšuje. Napríklad keď sa nasťahujete
áno, určite ste kúrili viac, takže aj
do novostavby, kde ešte nie sú obsadené
vaše náklady musia byť vyššie.
všetky byty, takže spotreba vody je výrazɧ9DģLVXVHGLD]DÏDOLUDGLN£OQH
ne nižšia, než na akú je nadimenzovaný
šetriť, alebo svoj byt nevyužívajú –
ohrev, cena za kubík teplej vody bude u
teplo do ich bytu tak prechádza od
vás vyššia, pretože platíte viac za jej prívás a od iných susedov, preto viac
pravu - dohrievanie vody v cirkulačnej
kúrite a viac platíte.
sústave,“ vysvetľuje L. Hendrichovská.
ɧ0DOLVWHQ¯]NH]£ORKRY«SODWE\ɜ
Dobrá rada: Bežná spotreba teplej
stáva sa to napríklad vtedy, keď sa
vody je od 12 do 16 m³ na osobu a rok.
zvýši počet osôb v domácnosti a výAk je vaša spotreba vyššia, zrejme by
razne stúpne spotreba teplej vody.
ste mali vodou viac šetriť. Napríklad
ɧ=DEXGOLVWH]DSODWLħQLHNWRU¼]R
neumývajte riad pod tečúcou vodou a
zálohových platieb.
vaňový kúpeľ vymeňte za sprchovanie s
ɧ3O\WY£WHWHSORPDWHSORXYRGRX
úspornou hlavicou, ktorá reguluje prieprípadne vaši susedia plytvajú, a to
tok vody na 4 l za minútu. Kým kúpeľ vo
zvyšuje spotrebu za celý dom.
vani, do ktorej napustíte 100 l vody, vyjde približne na 1 euro, desaťminútové
sprchovanie s úspornou hlavicou stojí
lotu. „Ak v bytovom dome príliš šetríme 40 centov. Ale pozor, keď používate klateplou vodou a náš odber je malý, voda sickú hlavicu, za rovnaký čas v sprche
sa musí častejšie dohrievať a vtedy viac zaplatíte aj 2 eurá.
platíme za samotnú cirkuláciu, ktorá je
zohľadnená práve v základnej zložke,“ Vyúčtovanie možno reklamovať
hovorí L. Hendrichovská.
Ak máte pochybnosti o správnosti
vyúčtovania, obráťte sa na vášho správcu a žiadajte si vysvetliť sporné údaje či
Nižšia spotreba, vyššia cena
Celkové náklady za dodané teplo na spôsob výpočtu cien a rozpočítavania
prípravu teplej vody sú rozdelené na dve nákladov. Ak u správcu nepochodíte,
časti – 20 % je základná zložka, ktorá môžete požiadať o prešetrenie Slovensa rozpočítava rovnakým dielom medzi skú obchodnú inšpekciu. Poslednou invšetky byty, bez ohľadu na to, koľko ľudí štanciou je súd. Dátum, dokedy môžete
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uplatniť reklamáciu, nájdete na svojom
ročnom vyúčtovaní.

Kde sa poradiť

Ak sa vo vyúčtovaní nákladov za
energiu nedokážete zorientovať a potrebujete sa poradiť alebo vás zaujíma,
ako by ste mohli znížiť spotrebu energie,
bezplatne vám poradia odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, ktorých nájdete v poradenských centrách Žiť energiou v Bratislave,
Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Čo ak vaši susedia príliš šetria?

Ak teda nechceme platiť priveľa, musíme dbať najmä na to, aby sme zbytočne neprekurovali a neplytvali teplou vodou. Na druhej strane však ani prílišné
šetrenie sa nám nemusí vyplatiť. Ako je
to možné? Obyvatelia bytového domu
podľa odborníčky často zabúdajú na to,
že bytový dom je vykurovaný ako celok
a na spotrebe tepla sa podieľajú spoločne všetci vlastníci bytového domu. „Ak
niekto svoj byt prekuruje, zvyšuje sa
spotreba tepla nielen pre jeho byt, ale aj
pre celý dom. Ak, naopak, niekto príliš
šetrí teplom tak, že vypína radiátory, je
to na úkor susedov, ktorí potom musia
kúriť vo svojich bytoch viac, aby vyrovnali straty tepla spôsobené prestupom
cez steny. V zime je vonku v priemere 5
°C. Aj keď vypnete úplne radiátor v byte,
teplota neklesne pod 16 °C. Takýto byt
spotrebuje počas zimy teplo vo výške
takmer 70 % nákladov na vykurovanie,
ktoré zaplatia jeho susedia,“ vysvetľuje
Lucia Hendrichovská.
Informácie poskytla:
SIEA / www.zitenergiou.sk
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Testovali sme za vás:

Ste roky vFSOÐKFEOFK[OBŌke alebo tankujete na ŌFSQBŌke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena
alebo dávate prednosŷNBYJNÅMOFKLvalite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou?
/FDIVáKFto akokPťvek, z kPNÅSũBOTkej Olivy budete odchádzaŷTQPkojní.

+FTÛŌBTŷPVTMPvFOTkFKTJFUFNBMýDIŌFSQBŌJFL LtPSýDI
KFQPDFMFKLSBKJOFVá
+FKEPEávaUFťPWVSŌJUFEPCSFQP[OáUF4ÛOJNJSBLÛTka OMV 
vÅTOFCPMJEPTtatPŌOPVHBSBODJPV PvFSFOJFLvBMJUZkaáEFK
KFEOFKEPEáWLZQBMJvBOF[áWJTMßNaUFTtPNOÅKEFUFQSJBNP
OBŌFSQBŌkF+FEPTUVQOßOBWZáJBEBOJF
CFáOF1SFtPUVOÅKEFUFMFOtPOBKEÖMFáJUFKÚJFLvBMJUOÌQBMJvP 
KFŏDIDFUF UBOkPWBOJFUVWJFUFWZCaWJŷvFťNJSýDIMP/JLtP
vÅTOFzESáJavBQPOVkPV[MBDOFOýDIŌPkPMÅEPvýDIUZŌJOJFL
ZBQMaUJŷNÖáFUFWIPtPvPTUJBKCF[IPtPWPTUOFQSJBNP
BMFCP"QQMF1aZ
ċPKFFšte dobré vedieŷ
/B0MJvÅDIOÅKEFUFWZTPLßšUBOEBSE OBBLßTUF[WZLOVUÐQSJ
vFťLýDITJFŷBDIŌFSQBDÐDITUBOÐD'VOHVKFtPUJáOBÚQFDJÅMOPN
TFEFNIWJFzEJŌkPWPNTZTUÌNFLvBMJUZċPtP[OBNFOÅ
"kP[ÅkB[OÐDJTJWJFUFQP[SJFŷWÚFULZWßTMFELZkPOtSPM;JTUÐUF 
áFTBUVEÖTMFEOFTMFEVKÛWÚFULZQSPDFTZ DFSUJmkÅDJF BUBL
KF OBKWZÚÚJB kvBMJUB HBSaOtPvBOÅ PE výSPCZ Bá QP OaUBOkPvBOJF
EPvÅÚIPBVUB
TPtPVNPáũVKÛMFOOBKNPEFSOFKÚJFUFDIOPMÕHJF LtPSÌTÛ
DFOUOÅ OBWÚFtkPEPIMJBEBKÛ[BNFTUOBODJ LtPSÐTÛTLÛTFOÐ
PECPSOÐDJBGBOÛÚJkPWJBNPtPSJ[NV[ÅSPvFũ
100 % starostlivosŷ
4FSWJTOB0MJvFJEFWáEZOBESÅNFDšUBOEBSEV0LSFNQSaWJEFMOýDISFWÐ[JÐ PECPSOýDITLÛÚPL ŌJTUFOÐOÅESáÐBQPE 
KFTBNPzSFKNPTŷPVBKQSFvFOUÐWOBÛESáCB
4QBEÅQPEũVOBQSWßNFOBmMUSPWOBWßEBKOýDI

vBÚBŌFSQBŌka

TtPKBOPDIQSFEVQMZOVUÐNJDIáJvPUOPTUJBMFCPkPOtSPMBQBMÐW
OF[áWJTMßNDFSUJmkPvaOßNMBCPSatÕSJPN1FtSPMBC
ZastaWUFTBQP[ťavu
OkSFNLvBMJUOÌIPQBMJvB NÖáFUFOB0MJvFWZVáJŷFkPMPHJDkÌ
UJFáOBÚV[ťaWVOBUBOkPvBOJF1PzPS[ťavBTBEÅVQMaUOJŷ
MFOTLVQÕOPN LtPSßWZTUSJIOFUFBQSFEMPáÐUFPCTMVIFQSFE
UBOkPvBOÐN

;ĤAVA
3 CENTY/L

L

DIESE

NATURAL 95

66-0105

;ťavBKFKFEOPSazPvÅ/BKFKVQMaUOFOJFUSFCBPEPvzEaŷLVQÕOPCTMVIFŌFSQBDFKTUBOJDF
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polirická inzercia , pozor liek, právnik

Príprava liekov v lekárni

Vrátenie daru

Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.

Obdarovanie je medzi ľuďmi bežné a nikto sa zvyčajne nezamýšľa
nad otázkou vrátenia daru, kým
sú vzťahy medzi darcom a obdarovaným korektné. Ak sa však tieto
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúčený prípad, že bude darca žiadať, aby
obdarovaný prijatý dar vrátil.

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
V poslednej dobe možno badať (alergia, laryngitída) sú dnes výhradúspešné využitie individuálnej prí- ne pripravované v lekárňach, pričom
pravy niektorých liekov pri čoraz ide o pomerne náročný druh liekovej
častejších výpadkoch ich hromadne formy s dôrazom na presné dávkovavyrábaných verzií. Pri výpadku lokál- nie silne účinnej látky. Regulátor si
nych liekových foriem (masti, krémy, túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
gély, roztoky) je príprava pomerne ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne pri dodržaní všetkých technologicznáma – a dermatológovia sú lekári, kých postupov zaberie niekoľko hoktorí predpisujú individuálne pripra- dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
vované lieky asi najčastejšie. Avšak krémy, gély a podobné liekové formy,
každá lekáreň zvládne aj náročnej- s ktorými snáď prišiel do kontaktu
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či každý, kto niekedy navštívil dermačapíky – dokonca viaceré nemocničné tológa majú pri dvestogramovom balekárne pripravujú aj náročné sterilné lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve práškov pre novorodenca s vrodenou
nedostupnosť očných liekov jedného srdcovou vadou, pri ktorých banálny
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých „omyl“ môže viesť k fatálnym následregiónoch zachraňujú práve tieto le- kom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
kárne.
Avšak individuálne pripravované sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonilieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca mož- tostiam však stále existuje dosť veľká
no konštatovať, že pri požiadavkách skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
kladených na prevádzku laboratória zmyslom ich existencie je pacient.
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto- Raz si to možno uvedomia aj tí, čo torej cena je prísne regulovaná ce- muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
novým predpisom ešte z roku 2007. ceny.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

Dôvodom pre takéto konanie nemusí byť výlučne zhoršenie vzájomného
vzťahu medzi darcom a obdarovaným,
ale môže to byť spôsobené aj zhoršenou finančnou situáciou darcu po darovaní hodnotného daru. V takomto
prípade sa naskytujú dve možnosti.
Jednou z nich je možnosť od darovacej
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však
nemusí byť dostupná, keďže v zmysle Občianskeho zákonníka môže od
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to
umožňuje zákon alebo samotná zmluva. V prípade, že to darovacia zmluva
neumožňuje možno za zákonom stanovených podmienok uplatniť možnosť darcu domáhať sa vrátenia
daru alebo možnosť obdarovaného
dar vrátiť.
Podľa zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje
dobré mravy. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že pod hrubým porušením dobrých mravov nemožno rozumieť akékoľvek neetické správanie,

Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

» 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
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ktoré odporuje základným pravidlám
slušného správania, ale toto konanie
musí predstavovať porušenie dobrých
mravov značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Hrubým porušením teda môže byť napr. fyzické násilie
obdarovaného voči darcovi, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky
na adresu darcu a pod.
Naopak hrubým porušením dobrých mravov nie je, ak obdarovaný
zabudne na darcove narodeniny, či
darcu pri osobnom stretnutí nepozdraví. Napriek uvedenému je potrebné každý prípad posudzovať osobitne,
keďže pri hodnotení správania môže
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarovaného viedol k takémuto správaniu. Ak
by napr. darca vyprovokoval hádku
s obdarovaným a tento by ho v rámci
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho
povedať, či by takéto konanie obdarovaného bolo kvalifikované ako hrubé
porušenie dobrých mravov. Obdarovaný má na druhej strane možnosť dar
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady,
na ktoré darca obdarovaného neupozornil.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140
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Tak nám napiš na ������������������
nebo rovnou zavolej na �����������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0067
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno
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600 000
Stannah
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Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122

85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
�������������������
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32-0079

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000
�
��
��
��
��
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
����������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
ar
tov
(príjem
delanie
vz
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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