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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 51 100 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

č. 17 / 26. apríl 2019 / 23. rOčNíK

Je síce jar, ale ak staviame či re-
konštruujeme, tak potom neoddeli-
teľnou súčasťou plánov a stavby sa-
motnej je aj inštalácia zdrojov tepla 
a teplej vody. Čo nás – a kedy – vyjde 
najefektívnejšie?

Vykurovanie zemným plynom je 
po zohľadnení výdavkov na energiu, 
údržbu a investície v rodinných do-
moch najlacnejšie. U novostavieb vy-
chádza najlacnejšie teplovzdušné a 
vodné vykurovanie. Vyplýva to z ana-
lýzy Rakúskej energetickej agentúry.
Riaditeľ agentúry Peter Traupmann 
tvrdí, že aj tepelná rekonštrukcia star-
ších domov sa v každom prípade oplatí. 
„Nezávisle na vykurovacom systéme 
sú náklady v sanovanom rodinnom 
dome o 55 percent nižšie ako v nesano-
vanom.“

Kúrime plynom
Vykurovacie systémy založené na spa-
ľovaní zemného plynu stoja v nesano-
vanom rodinnom dome najviac 4 525 
eur ročne, v tepelne sanovanom dome 
2 766 eur ročne. Na druhom mieste je 
tepelné čerpadlo na vykurovanie vzdu-
chom a vodou, ktoré v nesanovanom 
dome stojí najviac 4 546 eur ročne a v 
sanovanom 2 935 eur.

V novostavbách platí iné pravidlo
Pri novopostavených rodinných do-
moch je poradie opačné. Najvýhod-
nejšie vychádza vykurovanie vodou a 
vzduchom s ročnými nákladmi 2 767 
eur. Zemný plyn nasleduje až na dru-

hom mieste so sumou maximálne 2 779 
eur ročne.

Tradícia nie je úsporná
Na treťom mieste sa nachádzajú os-
tatné vykurovacie systémy: drevo 
(nesanovaný dom), ústredné kúrenie 
(sanovaný dom) a vykurovací olej (no-
vostavba). Vo všetkých troch prípa-
doch je najdrahšie vykurovanie pele-
tami s ročnými nákladmi maximálne 5 
237 eur (nesanovaný dom), 3 511 eur (sa-
novaný dom) a 3 760 eur (novostavba).

Druhé najvyššie celkové náklady u 
nesanovaného domu vykazuje ústred-
né kúrenie (maximálne 5 196 eur) a 
voda u sanovaného domu (3 424 eur) a 
v novostavbe (3 316 eur). Pri zohľadne-
ní výlučne nákladov na energie sú vod-
né tepelné čerpadlá so zemnou sondou 
najlacnejšie. V nesanovanej budove 
dosahujú 1 390 eur ročne, v sanovanom 
dome 646 eur a v novostavbe 546 eur. 
Tieto systémy sa však spájajú s relatív-
ne vysokými investíciami a nákladmi 
na údržbu.

Zhrnutie
Najvyššie náklady na energiu sú spoje-
né s ústredným kúrením: v nesanova-
nom dome ide o 3 442 eur ročne, v sano-
vanom dome 1 579 eur a v novostavbe 1 
247 eur. V prípade emisií CO2 majú naj-
horšie výsledky systémy na vykurovací 
olej. Na druhom mieste je vykurovanie 
zemným plynom a najlepšie dopadli 
teplovzdušné a vodné systémy.

Ako sa postarať o teplo v novom dome

» Zdroj: internet                                 red

INZErCIa
0907 727 204
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Každý týždeň: 
Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, 
Slovenskej Ľupči, Brusne, Va-
laskej, Selciach, Medzibrode, Ba-
díne, Kremničke, Vlkanovej, Ra-
kytovciach, Hronsek, Kynceľová, 
Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, 
Strelníky, Priechod, Medzibrod, 
Č. Balog, Dolná Mičina, Poníky, 
Lučatín, Králiky, Dúbravica, Pre-
dajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín 
a Malachove
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BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
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PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
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KS 22.250 Košicko okolie
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SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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»Kúpim staré motorky  pu 
jawa 250/350 0908795502
»KÚPIM STARÉHO PIONIERA 
MUSTANGA JAWA 90 SIMSON 
AJ POKAZENÉ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

»4iz. byt 0904293231

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú 
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ, 
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali 
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj 
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, pre-
jedáme sa ešte niekoľko dní po sviat-
koch. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka? 
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej, 
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a me-
tabolickej ambulancie Bratislava.

Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vy-
chádzajú z  náboženstva a  nasledujú po 
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybra-
li, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou 
býva, po normálnom našom stravovaní 
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmer-
ných energetickým príjmom, nasledujú 
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to 
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby 
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňo-
vania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti. 
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilo-
gramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam sviatkov. 

Mali by rodičia dávať špeciálne pozor 
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj 
niekoľko veľkonočných vajíčok, čoko-
lád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni 
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac 
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,... 
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie 
aktuálne v  podobe akútnych tráviacich 
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak 

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov 
môže všetko, odnesie si to do života so všet-
kými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia v období 
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky jedálniček 
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľu-
dia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia 
(vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že stravo-
vacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka 
sa to hlavne mladších generácií. U starších 
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac za-
korenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou 
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmá-
žané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi 
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou 
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzu-
máciu vajíčok v každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejedaní 
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hos-
pitalizovaní v nemocnici? O aké problé-
my najčastejšie ide a aké následky môže 
veľkonočné prejedanie zanechať?

Často sa vyskytujú žlčníkové záchva-
ty či už pri poznanom kameni v žlčníku 
alebo žlčových cestách, ale-
bo sa počas sviatkov ohlá-
si prvý raz. Ľudia, ktorí 
to preženú s  alkoholom 
zas majú tráviace ťažkosti 
v  hornej časti tráviace-
ho traktu.

Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

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

metabolizmu a výživy

ty či už pri poznanom kameni v žlčníku 
alebo žlčových cestách, ale-
bo sa počas sviatkov ohlá-
si prvý raz. Ľudia, ktorí 
to preženú s  alkoholom 
zas majú tráviace ťažkosti 
v  hornej časti tráviace-

WWW.REGIONPRESS.SK

» - Miláčik, a môžeš mi od-
prisahať, že si s nikým predo 
mnou nechodila?  
- Iste, drahý, všetci mali 
auto!“
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Deň Zeme vyšiel práve na veľkonoč-
ný pondelok. Je to škoda, lebo v tento 
deň sa na školách koná mnoho aktivít, 
ktoré vedú žiakov k ochrane planéty. 
Tie sa však dajú presunúť. Okrem toho 
je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah 
k Zemi: denne, stále a intenzívne. A 
nie iba aktivitami počas vymedzených 
dní.

V školách realizujeme vzťah k en-
vironmentalistike denne. Často nám 
ponúkajú pomoc neziskové organizá-
cie či firmy. Škola tejto téme venuje časť 
života. Keďže roky pôsobím v školstve 
a mám k životnému prostrediu bytost-
ný vzťah, Deň Zeme nepotrebujem oso-
bitne oslavovať. Zároveň si však uve-
domujem, že ľudstvo je už v takej fáze, 
keď nie je možné len tak obmedziť prie-
mysel a okamžite zastaviť drancovanie 
pedosféry a biosféry. Snahou takmer 
každej obce je mať čo najviac obyva-
teľov, aby bolo dostatok financií na jej 
zveľaďovanie. A ľudia musia bývať, žiť 
a mať komfort. To sa zákonite prejaví 
na využívaní prírodných zdrojov. Po-
tom sa vzápätí investuje do ich obnovy. 
Je to kolobeh. Avšak oveľa ťažšie sa 
obnovuje zdevastované, ako udržuje 
fungujúce. A na to sa pozabudlo. Kým 
so žiakmi robíme brigády, počúvame 
klimatologické prednášky a recykluje-
me, vidíme masívne výruby, zabetóno-
vanie každej zelenej plochy, podporu 
zastaraného priemyslu znečisťujúceho 
životné prostredie. Jednorazovú očistu 

ničiteľov Zeme tak nemožno uznávať. 
Preto nám učiteľom nezostáva nič iné, 
ako pokračovať vo vytrvalej práci a dú-
fať, že nová generácia bude mať čo ešte 
ochraňovať. 

Je nutné ukazovať žiakom aj príkla-
dy, ako mocnosti a vlády vraj demokra-
ticky rozhodujú o životnom prostredí, 
akoby to bolo ich súkromné vlastníc-
tvo. Príkladom je aj  Slovensko, ktoré 
sa paradoxne v čase diskusií o potrebe 
zalesňovania, zatrávňovania, zadržia-
vania dažďovej vody, stáva púštnou 
krajinou. Nenivočí sa len zeleň miest, 
ale drancujú sa aj ekosystémy, nad kto-
rými je (mala by) byť zvýšená ochrana. 
Zúčastňujú sa na tom nielen štátne 
podniky, orgány, súkromné firmy, ale 
aj jednotlivci. Keď štát ničí, prečo by sa 
nemohol na tom zviesť aj obyčajný člo-
vek? Žiaľ, ľudia kopírujú správanie sa 
mocných alebo vplyvných ľudí, nech 
je aj odsúdeniahodné. 

Kým si kompetentní neuvedomia, 
že príroda je viac ako ľudský život, viac 
ako súkromné vlastníctvo, viac ako 
štátna suverenita, bude sa k nej pri-
stupovať ako ku každej inej komodite 
a k veci, ktorá sa dá ľahko opraviť vy-
sádzaním zakrpatených stromčekov, 
zatrávňovaním striech či polievaním 
ciest. Úlohou školy je šíriť toto uvedo-
menie si čo najrýchlejšie a najdôraz-
nejšie.

Deň-nedeň Zeme

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

Dispečing SK - 0950 333 222
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»Predám málo používané 
herné slúchadlá s mikro-
fónom RAZER TIAMAT 7,1. 
Slúchadlá s mikrofónom 
frekvenčný rozsah 20Hz-
20.000KHz, Impedancia 
16ohm, citlivosť 116dB, 2x 
40mm neodymové mag-
ne , ovládanie hlasitosti, 
dĺžka kábla 3m, USB, čierne. 
Podsvietené. Cena doho-
dou. Tel. 0917 984 304

»Predám zajace 0910 349 
829

»Upratujem domácnosti, 
som spoľahlivá a pedantná 
0910119126

»MUŽ 32ROČNÝ 175CM 
VYSOKÝ ŠTÍHLEJ POSTAVY 
SLOBODNÝ BEZ ZÁVÄZKOV 
RODINNE ZALOŽENÝ BIO 
STRAVUJÚCI, SI HĽADÁ ZMY-
SELNÚ ŽENU, NA ZOZNÁME-
NIE. VÁŽNY VZŤAH. Vy, 22 
ROČNÁ+. BB.BR A OKOLIE 
0949697526

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V strednej Európe panuje extrémne 
sucho. Každodenne tento fakt pripomí-
najú všetky zahraničné médiá, naše sa 
ešte akosi nezobudili. Asi čakajú na prvý 
veľký požiar, po ktorom bude – ako vždy - 
všetko jasné. To, že môže zbytočne vyho-
rieť celý chotár či les, však vopred nikto 
varovne nepripomína.

Lesy sú základnou súčasťou nášho 
životného prostredia, ekonomiky, kultú-
ry a tradícií. Sprevádzajú človeka od mi-
nulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľ-
ný zdroj energie a zároveň chránia pôdu 
a vodu a sú domovom vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov. Pomáhajú zachová-
vať biodiverzitu a predchádzať klimatic-
kým zmenám. Aj keď lesy často spájame 
najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto 
obnoviteľná surovina sú ekologické a 
spoločenské funkcie lesa. Bez lesa a jeho 
produktov by človek pravdepodobne 
nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho 
vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes. 
Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý 
negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa 
sú lesné požiare, ktorých environmentál-
ne škody sú nevyčísliteľné.

Lesné oblasti a podoblasti s vyso-
kým resp. stredným stupňom ohrozenia 
požiarmi, sú taxatívne stanovené vo vy-
hláške Ministerstva pôdohospodárstva 
SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úpra-
ve lesa a ochrane lesa v znení neskorších 
predpisov. Z údajov predložených Požiar-
notechnickým a expertíznym ústavom 
vyplýva, že v období rokov 2007-2018 

vzniklo 132 890 požiarov - z tohto počtu 
bolo 3 081 požiarov lesa s priamymi ma-
teriálnymi škodami 9 063 805 eur a pri 
týchto požiaroch bolo 24 osôb zranených 
a 4 osoby boli usmrtené. Ako vyplýva 
zo štatistiky požiarovosti podľa krajov, 
najviac lesných požiarov vzniklo v ro-
koch 2007-2018 v žilinskom kraji (959) a 
v košickom kraji (608). Najmenej lesných 
požiarov vzniklo v rokoch 2007 - 2018 v 
nitrianskom kraji (54 požiarov). Z údajov 
o mieste požiaru vzhľadom na druh les-
ného porastu vyplýva, že najvyšší počet 
požiarov vznikol v lesnom poraste zmie-
šanom a v lesnom poraste ihličnatom 
vo veku nad desať rokov. Podľa príčiny 
vzniku požiaru najviac lesných požiarov 
v uplynulých rokoch vzniklo z dôvodu 
zakladania ohňov v prírode a úmysel-
ným zapálením. Tieto príčiny spolu s 
vypaľovaním trávy a suchých porastov 
v ochrannom pásme lesných porastov 
sa opakujú na prvých priečkach požiaro-
vosti lesov podľa príčiny aj v predchádza-
júcich rokoch.

Varovné štatistiky z prvej ruky

» Zdroj: MV SR                                     red     

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa
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TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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Je síce jar, ale ak staviame či re-
konštruujeme, tak potom neoddeli-
teľnou súčasťou plánov a stavby sa-
motnej je aj inštalácia zdrojov tepla 
a teplej vody. Čo nás – a kedy – vyjde 
najefektívnejšie?

Vykurovanie zemným plynom je 
po zohľadnení výdavkov na energiu, 
údržbu a investície v rodinných do-
moch najlacnejšie. U novostavieb vy-
chádza najlacnejšie teplovzdušné a 
vodné vykurovanie. Vyplýva to z ana-
lýzy Rakúskej energetickej agentúry.
Riaditeľ agentúry Peter Traupmann 
tvrdí, že aj tepelná rekonštrukcia star-
ších domov sa v každom prípade oplatí. 
„Nezávisle na vykurovacom systéme 
sú náklady v sanovanom rodinnom 
dome o 55 percent nižšie ako v nesano-
vanom.“

Kúrime plynom
Vykurovacie systémy založené na spa-
ľovaní zemného plynu stoja v nesano-
vanom rodinnom dome najviac 4 525 
eur ročne, v tepelne sanovanom dome 
2 766 eur ročne. Na druhom mieste je 
tepelné čerpadlo na vykurovanie vzdu-
chom a vodou, ktoré v nesanovanom 
dome stojí najviac 4 546 eur ročne a v 
sanovanom 2 935 eur.

V novostavbách platí iné pravidlo
Pri novopostavených rodinných do-
moch je poradie opačné. Najvýhod-
nejšie vychádza vykurovanie vodou a 
vzduchom s ročnými nákladmi 2 767 
eur. Zemný plyn nasleduje až na dru-

hom mieste so sumou maximálne 2 779 
eur ročne.

Tradícia nie je úsporná
Na treťom mieste sa nachádzajú os-
tatné vykurovacie systémy: drevo 
(nesanovaný dom), ústredné kúrenie 
(sanovaný dom) a vykurovací olej (no-
vostavba). Vo všetkých troch prípa-
doch je najdrahšie vykurovanie pele-
tami s ročnými nákladmi maximálne 5 
237 eur (nesanovaný dom), 3 511 eur (sa-
novaný dom) a 3 760 eur (novostavba).

Druhé najvyššie celkové náklady u 
nesanovaného domu vykazuje ústred-
né kúrenie (maximálne 5 196 eur) a 
voda u sanovaného domu (3 424 eur) a 
v novostavbe (3 316 eur). Pri zohľadne-
ní výlučne nákladov na energie sú vod-
né tepelné čerpadlá so zemnou sondou 
najlacnejšie. V nesanovanej budove 
dosahujú 1 390 eur ročne, v sanovanom 
dome 646 eur a v novostavbe 546 eur. 
Tieto systémy sa však spájajú s relatív-
ne vysokými investíciami a nákladmi 
na údržbu.

Zhrnutie
Najvyššie náklady na energiu sú spoje-
né s ústredným kúrením: v nesanova-
nom dome ide o 3 442 eur ročne, v sano-
vanom dome 1 579 eur a v novostavbe 1 
247 eur. V prípade emisií CO2 majú naj-
horšie výsledky systémy na vykurovací 
olej. Na druhom mieste je vykurovanie 
zemným plynom a najlepšie dopadli 
teplovzdušné a vodné systémy.

Ako sa postarať o teplo v novom dome

» Zdroj: internet                                 red

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €
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Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme 
teda jej skutočným srdcom. 
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby 
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného 
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si 
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými 
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko, 
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí 
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho 
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou 
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v 
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej 
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme. 
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa 
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude 
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na 
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre 
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií 
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií 

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej. 

Čo chceme v Európskej únií opraviť?

Vonkajšie hranice Európskej únie musia 
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok 
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia 
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo 
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej 
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto 
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku 
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám 
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie 
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením. 
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba 
spoločne. 

Čo budeme presadzovať?
Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice

Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach 
   Európskej  únie

V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek    
   či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou
Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo 
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy 
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš 
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev, 
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho, 
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu 
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna 
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme 
bezmocní navždy.

Čo budeme presadzovať?
Boj proti pašerákom ľudí

Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov

Naše peniaze si musíme ustrážiť
Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť 
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za 
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze 
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať 
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech. 
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

Čo budeme presadzovať?
Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch

Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel

Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!
Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť 
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý 
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom 
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či 
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc 
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho 
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť 
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame 
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde 
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu 
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne 
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa 
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o 
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.

Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko, 
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu 
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale 
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť 
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO, 
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú 
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu 

   Európskej únie 

ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji  
   proti terorizmu a organizovanej kriminalite

Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
   bezpečnosti

Naše miesto vždy bolo a je v Európe
NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov

2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov

3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg
Levoča, 46 rokov

4. Zita Pleštinská, starostka 
Chmeľnica, 57 rokov
 
5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov

6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov

7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov

8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov

9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov

10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov

11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych 
inštitúciách
Košice, 55 rokov

12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov

13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov
 
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
Dolná Strehová, 24 rokov
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 30. apríla 2019

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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Fórum života už dlho vyznáva 
myšlienku úcty k všetkému všetko 
živému na zemi, ochrane stromov, 
zvierat, vtákov, včiel a človeka ne-
vynímajúc. 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 Ne-
uwirtha. 

V minulosti získali cenu napr. Vladi-
mír Krčméry, Marie Svatošová, Wanda 
Póltawska, či inštitúcie  Hospic Matky 
Terezy, Inklúzia o.z., Human Life Inter-
national.

Najnovší XV. ročník udeľovania sa 
niesol v slávnostnom  tóne v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca a bol spoje-
ný s koncertom a meditatívnymi textami 
Daniela Heviera v jeho osobnom poda-
ní. Cenu Antona Neuwirtha získali: 

Slovenský lekár a priekopník lekár-
skej etiky Marcel Babál in memoriam, 
zakladateľka Svetovej mládežníckej 
aliancie Američanka Anna Halpine a 
dve slovenské stredné školy pod jednou 
strechou v Čadci (Stredná odborná ško-
la pedagogická sv. Márie Goretti a Stred-

ná zdravotnícka škola sv. Františka z 
Assisi). 

Marcel Babál sa zaslúžil o vznik Ústa-
vu lekárskej etiky pri LF UK a venoval sa 
nielen ochrane práv nenarodených, ale 
aj právam pacientov a zomierajúcich. 
Táto jeho láska bezpochyby vyplýva-
la z jeho nežného vzťahu k prírode a k 
rodnej dedinke Vlkolíncu.  Jeden z jeho 
synov pri preberaní ocenenia vyzdvi-
hol  matku a manželku, ešte žijúcu pani 
Babálovú, ktorá sa celý život venovala 
desiatim deťom ako starostlivá vychová-
vateľka. A Vlkolínec im dnes tak trochu 
patrí. Vďaka MUDr. Babálovi sa lekár-
skej etiky ujala mladšia generácia leká-
rov, ktorým vytvoril dobré podmienky. 

Anna Halpine je slovenskej verejnosti 
menej známa osobnosť. Svoje pôsobe-
nie začala ako mladá 21-ročná študentka 
na zasadnutí OSN. Zarazilo ju, že tam v 
mene mladých vystupovala  osoba s veľ-
mi radikálnymi názormi na potrat a an-
tikoncepciu. Vystúpila s pripomienkou, 
že veľká časť mladých ľudí má naopak 
silný cit pre počatý ľudský život a jeho 
ochranu. Rozhodla sa založiť medziná-
rodnú sieť mladých ľudí zdieľajúcich 
úctu k životu, k tehotnej žene a nenaro-
deným deťom. Dnes má jej organizácia 
po 15 rokoch milión členov v 100 kraji-
nách sveta. Anna sa venuje programom 
zlepšenia zdravia žien a advokácii práva 

na život v medzinárodných politických 
štruktúrach. Cenu prebrala zástupkyňa 
slovenskej sekcie. Aj Slovensko bude 
mať mladých ochrancov života.

Tretiu cenu A. Neuwirtha získali dve 
cirkevné školy z Čadce za svoju obetavú 
výchovnú prácu v oblasti ošetrovania 
chorých a šírenie úcty k ľuďom v kreh-
kej životnej situácii. Študenti a pedagó-
govia sa nielen pravidelne  zúčastňujú 
na charitatívnych dielach, benefičných 
kampanoach na ochranu života, akci-
ách Červeného kríža a darovaní krvi, 
ale navštevujú a venujú svoj osobný 

čas chorým a ľuďom v domovoch so-
ciálnych služieb, programu, ktorý nie 
je v školách bežný. Riaditeľka oboch 
škôl Renáta Kasmanová sa priznala, že 
ocenenie vôbec nečakala, keďže tento 
postoj považuje za prirodzene ľudský a 
samozrejmý.  

Výnimočné osobností každodenného 
života nám nastavujú zrkadlo, či ne-
pohŕdame životom a či sme pripravení 
chrániť ho bez diskriminácie a bez vý-
nimky.

Mária Raučinová, Fórum života

Výnimočné osobnosti nášho života

Foto: Fórum života

Chystáte sa obuť si turistické topán-
ky a vydať sa do hôr za ďalšími dob-
rodružstvami? Tak by ste ešte pred 
odchodom na hory nemali zabud-
núť uzatvoriť si horské poistenie.

Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť 
len krátky výlet alebo túru, môže vám 
poistenie v prípade nepredvídaných 
okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným 
starostiam navyše. Zo zákona je totiž 
každá osoba nachádzajúca sa v horskej 
oblasti povinná uhradiť horskej službe 
náklady spojené s výkonom záchrannej 
činnosti alebo s pátraním. Táto povin-
nosť sa nevzťahuje len na deti a fyzické 
osoby nespôsobilé na právne úkony. 
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na 
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné. 
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné 
uzatvárať pri jednorazových výletoch. 
V prípade, že na hory chodíte viackrát 
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť 
celoročné horské poistenie.

Územná platnosť
horského poistenia

Platnosť poistenia horskej služby sa 
vzťahuje len na územie Slovenska, a to 
na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň 
a priepastí, kde vykonáva horská služba 
svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľ-

ká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, 
Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, 
Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr
Dôvodom, prečo sa poistiť na hory 

je skutočnosť, že vám garantuje pomoc 
v situáciách, kedy si nemôžete alebo 
neviete pomôcť sami. Pokojne sa môže 
stať, že v horách zablúdite či uviaznete 
v ťažkom teréne. A hoc si to nik neželá, 
dôjsť môže i k úrazu, prípadne strate 
schopnosti chôdze v dôsledku únavy 
alebo vyčerpania. Nie je však vylúčený 
ani zosun alebo zrútenie lavíny, pôdy, 
skál či zeminy. Tu všade sa môže pois-
tenie zísť.

Čo všetko je poistením kryté
Horské poistenie sa poskytuje v nie-

koľkých poistných balíkoch, ktorých 
rozsah krytia sa môže v jednotlivých 
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré 
overiť si to v príslušnej poisťovni a tiež 
si nezabudnúť preštudovať všeobecné 
zmluvné podmienky. Každé poistenie 
do hôr však má kryť zásahy horskej 
služby akými sú jednak vyhľadávanie 
a vyslobodzovanie osôb v tiesni, po-
skytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, 
preprava k najbližšiemu dopravnému 
prostriedku zdravotníckeho zariadenia, 

preprava z horskej oblasti do zdravot-
níckeho respektíve ubytovacieho zaria-
denia, preprava osoby v tiesni a to po 
zemi aj letecky.

Odporúčania horskej služby
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný tele-
fón. Priebeh túry si prezrite na mape 
alebo v turistickom sprievodcovi a v prí-
pade potreby využite služby horského 
vodcu alebo horského sprievodcu. Na 
túru odchádzajte skoro ráno a dokonči-
te ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa 
odporúčaní horskej služby nutné rátať 
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času 
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne 
vám chôdzu uľahčí používanie turistic-

kých palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namá-
havosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je 
obuv s vibramovou podrážkou a plášť 
do dažďa alebo vetrovka. V chladnej-
šom počasí alebo pri výstupe na sedlo 
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiap-
ka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a 
dostatok tekutín. Na orientáciu použite 
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené 
všetky dôležité údaje. Používajte vždy 
posledné opravené vydanie, vyhnete sa 
omylom v teréne. Viac informácií sa do-
zviete na stránkach horskej záchrannej 
služby, kde sú tiež pravidelne aktualizo-
vané najdôležitejšie informácie týkajúce 
sa aktuálneho stavu v horách na jednot-
livé dni.                 TEXT: Renáta Kopáčová

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti 

Turistická sezóna klope na dvere

ilustračné foto                                                                                                   autor peter mrva

POISTENIE
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Napriek nádhernému počasiu  tohto-
ročné veľkonočné sviatky z  globálneho 
pohľadu rozhodne neboli najpokojnejšie. 
Mrazivo nami zatriasli najmä dve udalos-
ti: požiar parížskej katedrály Notre Dame 
s legendárnou históriou a nevyčísliteľný-
mi umeleckými škodami, a  teroristické 
besnenie v hlavnom meste Srí Lanky so 
stovkami nenávratne stratených ľud-
ských osudov. Čas oboch týchto udalostí 
je zarážajúci – obdobie mieru a pokoja – 
ktoré obyčajne rešpektujú aj znepriatelené 
strany vojnových konfliktov. Ak pridáme 
aj posledné množiace sa útoky na kostoly 
a kresťanov – môžeme hovoriť o akomsi 
Veľkom piatku kresťanstva vo svete.

Čo to znamená? Nejde iba čisto o ne-
hody náboženského charakteru. Udalosti 
sú viac-menej prozreteľné a  nútia k  za-
mysleniu a prehodnoteniu. Ide o útoky 
na základy ľudskosti a  ľudským umom 
nazbieraného dedičstva, o  znesvätenie 
ľuďom drahých sviatkov pokoja a  osla-
vy vykúpenia, o  otrasenie  základných 
symbolov spoločenstva a solidárnosti bez 
ohľadu na náboženské vyznanie. A hoci 
sa vinníci nájdu i nenájdu, „dýka v chrb-
te“ tohtoročných sviatkov v obyvateľoch 
tejto planéty už ostane. 

Na druhej strane je obdivuhodné, 
ako sa vedno spojili liberálne i konzerva-
tívne kruhy v smútku i spolupatričnosti, 
pomoci a štedrosti. Hlavným motívom sa 
síce stala spravodlivosť, no s odpustením 
a  nenadväzovaním na nenávisť. Akoby 
besnenie vyvolávalo opačný efekt, než 

by sa očakávalo. Môže sa to zdať ako istá 
slabosť, avšak vedená múdrosťou. V tejto 
súvislosti si opäť spomínam na povestné 
slová veľkého mierotvorcu pápeža Jána 
Pavla II., ktorý varoval pred každou  voj-
nou slovami o tom, že špirálu nenávisti je 
potrebné preťať, inak sa bude násilie iba 
stupňovať. 

Táto myšlienka nie je nijakým sle-
pým pacifizmom. Vedená je odžitou 
skúsenosťou ľudstva skúšaného toľkými 
vojnami a  hrôzami na všetkých konti-
nentoch. Akoby ktosi opäť provokoval 
našu trpezlivosť, preveroval vieru v život 
a  nádej na spolužitie v  rôznosti. Lebo 
násiliu sa darí práve v uzatvorených ge-
tách – v zákopoch nepriateľských blokov 
s túžbami po pomste.  Nemá zmysel hrať 
sa na silných, lebo v boji každý len stráca. 
Naopak, znakom civilizovanosti a sily je 
podradenie sa vyššiemu princípu milosr-
denstva. Nech prinesené obete majú svoj 
účinok v  podobe väčšej zrelosti sveta, 
v  podobe užšej spolupráce, nie rozdele-
nosti. Nech sa vinníci „vlastnou hanbou 
zadusia“ a nech pochopia nezmyselnosť 
svojho konania. 

Nedeľa Božieho milosrdenstva, kto-
rú kresťania slávia, nás priam volá napiť 
sa Božej spravodlivosti v  milosrdenstve. 
Bez pomsty, bez nenávisti, s  nádejou, 
s úctou k obetiam a spoluúčasťou k trpia-
cim pozostalým, no s pevným predsavza-
tím odolať každej provokácii mieru a po-
koja medzi ľuďmi. 

Veľkonočná provokácia

» Mária Raučinová, Fórum života

Opäť je pred nami jeden skrátený 
týždeň, pracovne skrátený. V jeho 
prostriedku je totiž štátny svia-
tok – Sviatok práce. Práca si naozaj 
úctu zaslúži, poctivá práca na pro-
spech všetkých. Či už za pásom, pri 
pokladnici, alebo vo výskumnom 
ústave. Pozrime sa však aj na iné vý-
znamné dni tohto týždňa.

Európsky deň solidarity a spolu-
práce medzi generáciami - pripomí-
na sa od roku 2009 a je zastrešený Eu-
rópskou platformou pre starších ľudí. 
Posolstvom je podporovať medzigene-
račnú solidaritu, rozvíjať porozumenie 
medzi mladými a staršími ľuďmi pro-
stredníctvom vzájomných stretnutí a 
výmeny skúseností a zručností. Štátne 
orgány by mali vypracovať komplexnú, 
spravodlivú a trvalo udržateľnú politi-
ku podporujúcu všetky generácie, ktorá 
by riešila zásadné ekonomické a sociál-
ne problémy. A ak to nedokážu, voliči 
by zas mali vymeniť ich vedenie.Tento 
deň má upriamiť pozornosť verejnosti 
na život našich seniorov aj mladej gene-
rácie a ich vzájomných vzťahov. Cieľom 
Európskej a jej projektu je priblížiť spo-
ločnosť k úctivejšiemu a aktívnejšiemu 
postoju k našej staršej generácii.

Deň Slnka vyhlasuje Environmen-
tálny program, spojených národov. Sln-
ko je naša najbližšia hviezda, ktorá svo-
jím žiarením vytvára podmienky života 
organizmov na Zemi. Máme radi slneč-
né rána, teplé slnečné dni a v neposled-

nom rade Slnko inšpiruje mnohých bás-
nikov a spisovateľov. Všetka energia na 
Zemi je zo Slnka, či už to je ropa, uhlie 
alebo zemný  plyn. Výnimkou je iba 
jadrová energia. Svetlo zo Slnka dorazí 
na Zem zhruba za osem minút.

Na základe zákona NR SR č. 241/1993 
Z.z. z 20. októbra 1993 je 4. máj, výročie 
úmrtia Milana Rastislava Štefánika 
na Slovensku pamätným dňom, ako vý-
raz úcty k jednej z najväčších osobností 
moderných slovenských dejín. Svojou 
diplomatickou činnosťou sa Štefánik 
výrazne zaslúžil o vznik medzivojnovej 
Československej republiky.

„Demokracia je organizovaná myš-
lienka, to je idea  proti chaosu. Demok-
racia, to znamená myslieť skôr než jed-
náš, či tým nepoškodzuješ blížneho, 
rodinu, národ, spoločnosť. To zname-
ná opanovať svoje vášne, nie rozprá-
vať, ale problémy riešiť.“ To je odkaz 
osobnosti M.R. Štefánika pre tieto dni. 
Osobnosti, ktorej meno spomínajú radi 
mnohí tí, ktorí o jeho myšlienkach a či-
noch nevedia vôbec nič.

Nielen prvý máj

» red

Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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 Do europarlamentu v  máji podalo kandi-
dátne listiny 31 politických subjektov. Medzi 
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola pre-
kvapením už v  komunálnych voľbách, kde 
v  počte poslaneckých mandátov predbehla 
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS 
či Sme rodina. 
 „Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre 
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre 
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS, 
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vo-
robelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE. 
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré 
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tome-
ček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec 
Anton Martvoň či exminister fi nancií Sergej 
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany. 
 V médiách strana zarezonovala v prezident-
ských voľbách, kde sa netajila podporou Šte-
fana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na 
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Sla-
vomíra Harabina či nemá záujem presadzovať 
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom 
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom 
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve 
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal 
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobe-
lová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie zná-
me mená a odborníkov z  rôznych profesijných 
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandi-
dát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000 
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby 
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požado-
vaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných 
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, kto-
rý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Ná-
rodného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
 Strana je známa tým, že odmieta pristupovať 
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontro-
lovateľnej migrácii a  povinným kvótam, pre-
sadzuje rovnakú kvalitu potravín, reformu 
EÚ, pretože Slovensko musí byť 
rovnocenným partnerom, slo-
bodu slova na internete, ako 
aj zákaz adopcií 
detí pármi rov-
nakého pohla-
via. Sú za rodi-
nu, za tradície, 
za kresťanstvo, 
za spravodli-
v o s ť . 

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitál-
nou oligarchiou prostredníctvom liberálov a pro-
gresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ 
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter 
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE. 

Viac informácií je možné nájsť na
 www.narodnakoalicia.sk

BUĎME V EÚ PARTNERMI

31
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Verím, že ma ľudia podržia

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rozhodol som 
sa v týchto voľbách 
urobiť dosť prekva-
pivý krok aj pre 
mojich kolegov v 
poslaneckom klu-
be. Rozhodol som 

sa sám kandidovať do europarlamentu. 
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by 
som aj zvolený bol, do europarlamentu 
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v 
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnu-
tie OĽANO.

Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil, 
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (opráv-
nene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom 
rade chcem aktívnym zapojením do kam-
pane spopularizovať voľby hlavne medzi 
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s 
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.

Druhý dôvod mojej kandidatúry/ne-
kandidatúry je snaha zistiť názor ľudí. 
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu, 
že som si dovolil vysloviť kritický názor 
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj 
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa po-
zerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA 
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú 
našim partnerom.

Lenže pravdou je, že síce sú USA náš 
strategický partner, ale svojim prístupom 

(násilným rozsievaním demokracie po 
svete) nás priviedli do riadnych problé-
mov. Pod falošnou zámienkou chemic-
kých zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS 
a nasledovali milióny utečencov.

Nie nechcem, aby sme vystúpili z 
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrh-
li kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by 
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako 
Európa na vlastné nohy a nemali by sme 
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého 
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.

Preto chcem poprosiť aj Vás - máte 
dva krúžky vo voľbách, ale my máme 
šancu získať len jeden mandát poslanca. 
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať 
v politike aj napriek takémuto názoru na 
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom. 
Druhý krúžok dajte ko-
mukoľvek na našej 
kandidátke podľa 
vlastného rozhod-
nutia. Ja ho dám 
Peťovi Pollákovi, 
ktorý je číslo 3. Pre-
čo? Lebo je výborne 
pripravený, vyzná sa 
a plne mu dôveru-
jem.
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

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

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

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

16 ROKOV NA TRHU

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa
0907 727 204 
0907 877 862

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

» - Drahý, prečo sa ma už ako 
kedysi nepýtaš, ako sa mám? 
- Drahá, ako sa máš? 
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Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v 
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 
ochranného príspevku a príspevku na 
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele záko-
na o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčas-
ťou právnej normy sú aj motivačné opat-
renia, 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 mechaniz-
mus 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-eko-
nomický,“ konštatuje minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter. 

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí 

k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou 
zmenou je napríklad poskytovanie aktivač-
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál-
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač-
ne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval 
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini-
málnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším 
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie 
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskyto-
vania 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 práv-
ne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmot-
nej 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 spoloč-
ných domácnostiach s dospelými pracujú-
cimi deťmi do 25 rokov.

Novela zákona, ktorá vstúpila do plat-
nosti 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 štan-
dard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Niektoré dôležité zmeny, 
ktoré novela zákona prináša

Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na-
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo 
sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na 
sumu 112,50eur

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 na-
sledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur, 
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na sta-
robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodi-
čom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne 
stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, 
ktoré sa osobne, každodenne a riadne sta-
rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanú na opatrovanie ale-

bo sa zúčastňujú resocializačných progra-
moch 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

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

ilustračné foto                                                                                  zdroj kschneider2991 pixabay

FINANCIE

Volal mi starší pán zo Sobraniec. 
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa 
u  nich premávajú na vládnych limu-
zínach. Namiesto reálnej pomoci tam 
pribúdajú prázdne domy a  ubúdajú 
mladí ľudia. Rozprával mi o  rozkrá-
daní „Nebojte sa! Otvorte dokorán 
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde 
komunizmu prišiel do Bratislavy, 
pobozkal slovenskú zem a  povedal: 
„V minulých rokoch, hoci som veľ-
mi chcel, nemohol som k vám prísť, 
nebolo to možné. Nemožné sa stalo 
možným až teraz, keď vám po šty-
ridsaťročnom putovaní púšťou a po 
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľ-
konočné ráno s radostným aleluja.“ 
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme 
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všet-
kých skúsenostiach prenasledovania, 
nepriateľstva a pokušenia vám hovo-
rí: Nebojte sa!“

Nebojme sa. V  roku 1990 začala 
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky 
systém. Museli odísť skorumpovaní 
politici, prokurátori a niektorí zločinci 
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia 
vytvárajú len pre svoje bohatstvo, 
moc a  slávu sa postupne rozpadne. 
Bez Boha sa rozpadnú všetky baby-
lonské veže aj zločinecké skupiny.

Nestačí nadávať na „tých hore.“ 
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ, 
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudo-
val celý región. Jeho nasledovník Jan 
Antonín Baťa napísal knihu Budujme 
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej 
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných 
kanálov a železníc v Československu 
– s  kalkuláciami materiálov a  práce 
v jednotlivých regiónoch. Naši politic-
kí diletanti by mali túto knihu povin-
ne čítať. Baťovci vyviezli do sveta de-
siatky priemyselných miest. Dnešní 
politici tam vyvážajú štátny majetok 
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa pove-
dal: „Dejiny nás nebudú posudzovať 
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani 
podľa toho, ako sme vedeli jedným 
dávať, čo sme druhým vzali. Budú 
nás posudzovať podľa práce, ktorú 
vykonáme. Politika 
nás rozdeľuje, práca 
nech nás spojí.“

Mám pred se-
bou veľa práce – 
opravovať túto kra-
jinu. Nebojme sa, 
začnime od 
seba. Bude 
lepšie. 

Nebojme sa

» Ján Košturiak

vykonáme. Politika 
nás rozdeľuje, práca 
nech nás spojí.“

Mám pred se-
 veľa práce – 

opravovať túto kra-
jinu. Nebojme sa, 

V máji je v záhrade plno práce, no 
napokon sa každý záhradkár určite 
bude tešiť. Je to vhodný agrotech-
nický termín prakticky na všetko.

Skontrolujte konáre ovocných stro-
mov, koruny stromov (po kvete) po-
striekajte, skyprite pôdu okolo kmeňu, 
vyplejte a zavlažte. Egreše a ríbezle 
ošetrite proti múčnatke, priviažte ich 
ku kolíkom. Jahody vyplejte, okopte, 
ak je málo dažďa tak výdatne zavla-
žujte.

V prvej polovici mája vysaďte 
uhorky, fazuľu, tekvice. Ak nehrozia 
mrazy, vysaďte priesady paradajok, 
papriky a zeleru. Zeleninové záhony 
prihnojte a okopávajte. Na konci me-
siaca po zbere hlávkového šalátu treba 
posadiť kel a kapustu. Zemiaky, ktoré 
vyrástli do výšky 8-10 cm okopcujte. Je 
potrebné pristrihnúť živé listnaté plo-
dy, aby sa lepšie rozvetvovali.

Ak chcete zakladať nový trávnik, 
je najvyšší čas. Koniec mája je posled-
ný vhodný termín. Nezabudnite však 
ani na burinu. V tomto čase sa jej darí 
vari najviac. 

To sa však týka aj buriny. V tomto 
období je dobré sa s chuťou vrhnúť na 
jej likvidáciu, aby okrasná záhrada s 
kvetmi zostala krásna. Najšetrnejšie 
sa jej zbavíte manuálne - teda nasadiť 
rukavice a pokľaknúť, pre odstránenie 
odolnejšej buriny majte po ruke rad-
šej motyčku. Odstraňujeme burinu 
v okrasnej záhrade, okolo ovocných 

stromov, aj na zeleninových záho-
noch.

Máj v záhrade je tiež obdobím 
škodcov a chorôb. Rastliny i kríky a 
ovocné stromy pravidelne kontroluj-
te a v prípade napadnutia aplikujte 
ochranné postreky. V okrasnej záhra-
de si všímajte najmä ruže ktoré sú na 
ručný tlakový postrekovač škodcov 
chúlostivé. Svoju záhradu by ste tiež 
mali preventívne chrániť - chemicky, 
preventívnymi postrekmi rastlín a 
kvetín, ktoré to vyžadujú, ale aj me-
chanicky, napríklad pred krtkami a 
slimákmi.

V tomto období je v záhrade po-
trebné postarať sa o už odkvitnuté 
kvety a okrasné kríky. Veľmi dôležité 
je kvetiny (ale aj stromy) pravidelne 
zalievať. Na záhrade potrebujú všetky 
rastliny dostatok vlahy a ak je máj su-
chý, platí to dvojnásobne.

Nastáva vhodný čas aj na presa-
denie niektorých druhov izbových 
rastlín. Presádzať by sme izbové kve-
tiny mali vždy do o 2 cm väčšieho 
kvetináča.  Rastlinám, ktoré ste tento 
rok nepresadili, doprajte aspoň vrstvu 
novej zeminy. Hornú vrstvu skypríte, 
odstráňte toľko substrátu, koľko Vám 
pôjde, aby ste nepoškodili korene rast-
lín a nádobu doplňte čerstvou zemi-
nou. Tie, ktoré to vyžadujú, začnite už 
naplno prihnojovať.

Máj je čas lásky – aj k záhrade

» red
WWW.REGIONPRESS.SK

INZErCIa
0907 877 862
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku 
TERNO

v Banskej Bystrici

Nástup 1.5.2019

0948 491 167

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny 
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty   

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

Banská Bystrica
www.blackpatrol.eu

0918 116 714, 3,70€ hod/brutto

0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862
Inzerát, ktorý predáva

» Pani učiteľka príde do trie-
dy na prírodovedu a vyvolá 
Janka:
- Janko, povedz mi, aký oceán 
poznáš?
Janko je ticho, a pani učiteľka 
o minútu povie:
- Máš pravdu, Tichý oceán.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

27
-0

05
5

Voľné termíny:
19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |  9.6 – 15.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke výhodná dovolenka

aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 25. 04. 2019 do 02. 05. 2019 alebo do vypredania zásob.

Príkon 1400 W, prevádzkový tlak 110 bar,
výkon 360 l/hod, dĺžka hadice 4 m,
pracovný nadstavec Full Control 4-Click Vario Power,
3 tlakové stupne, teleskopická rukoväť,
hmotnosť 4,3 kg.

ušetri

20€8990€
10999€

Kärcher K2 Full Control
vysokotlakový èistiè
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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