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Už to ani neprekvapuje
Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
Teda, nie tak ich krásou, jedineč- prácu na dva týždne. V stredoveku boli
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta- na Slovensku poddaní. Dnes máme
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich akúsi novú spoločenskú vrstvu – nadnikto nesmie. A hoci sú stavby v národ- daných. Predaných. Zapredaných.
ných parkoch logicky zakázané, ak nej- Moci a majetku a neobmedzenosti,
de o stavby vo všeobecnom záujme ob- hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú všetkým nám takéto konštatovanie vyvybavené všetko v súlade so zákonom. hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
Postav si chatu v národnom parku, všade okolo nás predstavitelia boľšepostav si vilu v mestskom parku. Ukáž, vickej moci ako smreky počas víchrice.
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet- U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
ko, že si pozemský boh! Že zákony, O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo- „spoločensko-politických“
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný zmien. Treba si položiť
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo otázku, čo sa vlastne v
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe- otázke vnímania a príniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
stupu k moci , ako aj jej
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo výkonu odvtedy zmeprekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu- nilo.
ďom pravidelne každé štyri roky časť z
Všetko dobré nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Brezno

B. Bystrica

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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pRÁvnIK RadÍ / služby

Občianska
riadková
inzercia

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?

01 AUTO-MOTO / predaj

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Vezmem do podnájmu
študenta 0949472384

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Prenajmem
garáž,
0908511279
»Kúpim záhradu s chatkou v BB a okolí do 10km.
0907448751

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Najčítanejšie regionálne noviny

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

INZerCIA

0907 727 204

Dispečing SK - 0950 333 222
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45-0006

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

46-0192

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

zdRavIe / služby
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Ako na rastúce bruško
Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.
Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.
Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Ako osláviť 17. november

Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
pávy
0949225092

Najčítanejšie regionálne noviny

tel.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté
a strieborné mince aj silingy, šperky, hodinky aj
vreckové, tabatierky, voj.
vyznamenania a šable a
odznaky a zlomkové zlato
t. 0915627285

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré hodinky Primky, Strieborné mince , mince
Slovenský Štát 1939-1945,
staré Československé bankovky.0905 767 777.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Rád sa zoznámim s
peknou päťdesiatničkou
0949480751

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
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Slovenčina naša

Nie padať do kolien,
ale padať na kolená.
Nie napomáhať rozvoju,
ale napomáhať rozvoj.

Kontaktujete nás: 0907 727 204 , 0907 877 862

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-0158

bysTRICKO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

»Idú dve kamarátky v aute a jedna druhej hovorí:
- Radšej spomaľ, tu býva policajný radar.
Druhá spomalí, ale za chvíľu za nimi vyrazí policajné auto
a zastaví ich.
- Čo sa deje? Ja som predsa nešla rýchlo! - bráni sa vodička.
- To máte pravdu, madam. Tú červenú ste prešla len tridsiatkou.

splátky od 98 €

bývanie

8
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

KUCHYNE ZA POLOVICU 399 €

+ GALAXY A20e
v hodnote 179EUR ZADARMO

84 99 €

114,90€

UŠETRI

29€

6GB
RAM

128GB
pamäĢ

Samsung Galaxy A70 / Mobilný telefón
6,7” AMOLED 2400 × 1080, 8jadrový procesor,
RAM 6 GB, interná pamäť 128 GB, microSD až 512
GB, zadný fotoaparát 32 Mpx (f/1,7) + 5 Mpx (f/2,2),
predný fotoaparát 32 Mpx, GPS, Glonass, NFC,
LTE, Jack (3,5mm) a USB-C, čítačka odtlačkov na
displeji, dual SIM, neblokovaný, batéria 4500 mAh,
Android 9.0.

Platí na:

Cena
za set
Dokonale ochráni každý
kúsok vášho oblečenia.
BEZ OBÁV.

KÚPTE SI SUŠIČKU
ALEBO ZOSTAVU PRÁČKY
A SUŠIČKY AEG A ZÍSKAJTE
AŽ

150 EUR

1099 €

GoSAT GS7060 HDi
Satelitný prijímaè
Satelitný prijímač – DVB-S2,
FullHD 1920 × 1080, HDMI,
USB, LAN, S/PDIF, FastScan,
PVR, EPG, Skylink Ready,
čítačka Irdeto, USALS, DiSEqC,
UNICABLE.

189 €
229€

AEG L7FEE48SC
Spredu plnená práèka

UŠETRI

40€

 "% '
#'  $
#!  -

Energetická trieda A+++, kapacita 8 kg,
1 400 ot/min, hlučnosť 51 dB pri praní,
75 dB pri odstreďovaní, inteligentný
systém ProSense pre pranie na základe
hmotnosti.

AEG T8DEE48SC
Spredu plnená sušièka
Energetická trieda A++, kapacita 8 kg,
hlučnosť 66 dB, funkcia proti pokrčeniu
bielizne, senzor pre výborné usušenie,
funkcia rýchleho sušenia, odložený štart.

SPÄŤ

 '#! *
%
+! 
  &) !
    


100 EUR

!)
#%(%#% '#,#
SPÄŤ

Electrolux EUS 8GREEN
Sáèkový vysávaè
Príkon 650W, sáčok 3.5l, hlučnosť 58dB,
umývateľný Allergy Plus filter, akčný
rádius 12m, dĺžka prívodného kábla
9m, nesené príslušenstvo Aeropro 3v1
(kefka, štrbinovky, hubica na čalúnenie),
hubica AeroPro Silent Zen, hubica
Aeropro Parkett, hadice Aeropro 36mm.

Akcia platí od 04. 10. 2019 do 10. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

regionpress T96.indd 2

02.10.2019 15:01:29
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pOlITICKÁ InzeRCIa, spRavOdaJsTvO / služby

Úžasný atlas jabĺčok

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?
Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

9

Stovku starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré ešte stále možno nájsť
na slovenskom vidieku, popisuje
atlas starých odrôd s názvom 50
na 50, ktorý v týchto dňoch vydalo
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci projektu
školských ovocných sadov Sadovo.
Na Slovensku doteraz neexistovala
aktuálna pomologická publikácia, ktorá by venovala pozornosť starým odrodám jabloní a hrušiek. Autori publikácie Bruno Jakubec a Andrea Uherková
sa starým a krajovým odrodám venujú
takmer už desať rokov.
„Strata biodiverzity je celosvetovou témou a okrem divokých druhov sú ohrozené zánikom aj druhy a
odrody kultúrnych rastlín, napríklad
ovocných drevín,“ vraví koordinátorka projektu Sadovo Andrea Uherková.
„V obchodoch nájdeme približne osem
odrôd jabloní, no v krajine sú ich stovky,“ dodáva.
Atlas obsahuje 50 starých odrôd
jabloní a 50 odrôd hrušiek, s ktorými sa
môžeme najčastejšie stretnúť naprieč
celým Slovenskom. „Mnohé staré odrody, ktoré sa v atlase nachádzajú, stále
môžeme nájsť na záhradách alebo v
krajine, obvykle na starších stromoch.
Hoci majú mnohé vlastnosti, pre ktoré
sa ich oplatí pestovať a využívať, intenzívne ovocinárstvo o ne javí minimálny záujem. Preto ich plody nie sú

súčasťou obchodnej ponuky,“ hovorí
autor atlasu a odborný garant projektu
Bruno Jakubec. „Záujem zo strany súkromných pestovateľov je však veľký a
stále narastá. Zdá sa, že starým sortám
postupne svitá na lepšie časy,“ dodáva.
Atlas je primárne určený mladším
čitateľom, teda žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom.
Cieľovou skupinou je okrem žiakov aj
širšia verejnosť.
Publikácia vychádza v rámci projektu školských ovocných sadov Sadovo, ktorý realizuje Živica cez Nadačný
fond Tesco v Nadácii Pontis. Odborným
garantom projektu je Fakulta ekológie
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Kóta 534 a spomienka na hrdinov
Boje o strategickú kótu 534, dominantu nemeckej obrany severovýchodne od mesta Dukla, ktoré trvali
nekonečných 10 dní, boli asi najkrutejšími, aké sa odohrali na našom
okupovanom území počas druhej
svetovej vojny. Vyžiadali si veľké
obete na ľudských životoch, padlo
dve tisíc československých vojakov.

ho Komárnika až k výšine Obšar. Tu sa
odohrali ďalšie veľmi ťažké boje. Keďže
však nepostupovali, vojaci boli presunutí do Údolia smrti pri Nižnej Písanej
a po úspechu na tomto mieste sa vrátili
na Obšar. Po viac ako mesiaci a pol, 25.
novembra, porazili Nemcov aj tu.

Severovýchod Slovenska bol potom znova osídlený obyvateľmi, ktoOd 30. septembra až po 6. október rých predtým Nemci násilne evakusa zvádzali boje o dobytie Duklianske- ovali. No na poliach sa robiť nedalo,
ho priesmyku. Treba mať na zreteli, že všade bolo množstvo zničenej armádje to úsek, ktorý bol dlhý len niečo viac nej techniky a ľuďom hrozil hlad.
ako dva kilometre a takmer týždeň sa
Po skončení druhej svetovej vojny
tu bojovalo o územie. Z toho sa dá usúdiť, aká intenzita bojov tu bola. Nemci stále ľudí na tomto území ovplyvňovali
totiž mali rozkaz neustúpiť a ak by tak jej pozostatky. V Údolí smrti napríklad
niekto urobil, celá jeho rodina v Ne- ostalo množstvo tankov Červenej armády a strážil ich mladý, len 18-ročný
mecku by bola vystrieľaná.
vojak Voloďa. Ten sa medzi miestnymi
Po dobytí Duklianskeho priesmy- obyvateľmi stravoval každý deň v inom
ku vstúpili naši vojaci na slovenské dome niekoľko mesiacov.
územie a nastala slávnostná chvíľa.
V okolí obce Kružlov v okrese BarBlahoželali si, tešili sa, no moment radosti znepríjemnila chvíľa, keď po pár dejov zase zostal až do roku 1947 nabitý
metroch po prekročení hraníc tragic- kanón. Po Veľkej noci v tom roku ho
ky zahynul brigádny generál Jaroslav miestny chlapec pri návrate zo zábavy
potiahol za povraz a kanón vystrelil.
Vedral-Sázavský.
Chlapec nepočítal s tým, že hlaveň
Na slovenskom území vojaci osa- bude mať aj spätný sklz a zranil mu
dili štátny znak – leva, ktorý odlial čelo. Celý život ho poznali ľudia podľa
poľský občan. Materiál mal z havaro- jeho čela.
vaného lietadla. Prvou oslobodenou
obcou bol Vyšný Komárnik, no hneď
prvý deň sa vojaci dostali aj do Nižné» red

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
e
Slnečné dioptrické okuliare
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár
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DÔCHODKY
dôchodky

Najčítanejšie regionálne noviny

Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný
dôchodok
Ak chcete požiadať o dôchodok,
nemusíte preto vystáť na Sociálnej
poisťovni rad. Máte možnosť objednať si termín on-line a prísť na
konkrétny čas.
Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli
dôchodkový vek alebo sa k nemu už
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v pobočke Sociálnej poisťovne a objednať
si termín spísania žiadosti o dôchodok
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníctvom rezervačného systému na webovej
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka
tomuto systému si poistenec rezervuje
presný termín návštevy a prostredníctvom mailu dostane informáciu nielen
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder,
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu

robného dôchodku v pobočke Sociálnej
poisťovne potrebujete nasledovné doklady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne alebo potvrdenie školy
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré
nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
-vojenská knižka alebo doklad vydaný
príslušnou vojenskou správou,
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie
príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu,
je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia a to v
prípade, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa,
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v
ktorých občan bol evidovaný v evidencii
nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie pred 1. januárom 2001,
poberal podporu v nezamestnanosti v
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra
2003,
-hodnoverný doklad najmä evidenčný
list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé,
odkedy dokedy trvalo zamestnanie,
-potvrdenie zamestnávateľa o období
zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o
sociálnom zabezpečení.

Po kliknutí na stránke Sociálnej poisťovne, si vyberiete agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadáte názov
svojej obce, tam kde máte trvalé bydlisko a systém vám ponúkne najbližšie
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po
zadaní dátumu a presného času systém
potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť a dostanete aj poučenie o tom, aké doklady si
treba priniesť. „Rezervačný systém Sociálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla
vo všetkých pobočkách v polovici januára tohto roku a už ho využilo takmer
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda
14 964 si rezervovalo termín práve na
spísanie žiadosti o starobný dôchodok,
ďalších 3 851 sa touto formou objednalo na spísanie predčasného starobného Posúdenie nároku
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.
na minimálny dôchodok
Pri posúdení nároku na minimálny
dôchodok okrem uvedených dokladov
Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta- je potrebné aj:

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line.
foto autor stevepb pixabay
-potvrdenie príslušných inštitúcií o
sume dôchodku vyplácaného z cudziny,
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada
priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
-potvrdenie príslušných inštitúcií o obdobiach poistenia získaných v cudzine,
ak ich žiadateľ získal.
-Evidenčný list dôchodkového poistenia
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude
naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého
žiada starobný dôchodok.

tený však poistencovi môže byť najviac
tri roky spätne od podania žiadosti o
dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje
hovorca.
Príklad: Ak ste napríklad dôchodkový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a
o dôchodok požiadali v tomto roku 20.
septembra 2019 so spätnou platnosťou,
bude vám vyplatený iba od 20. septembra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k
vašej žiadosti všetky potrebné doklady, bude si ich musieť poisťovňa
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas
vybavovania dôchodku.

Ak ste pracovali v cudzine, môžete
poberať aj viac starobných dôchodkov. Nárok na starobný dôchodok vám
môže pritom vzniknúť z každej krajiny,
kde ste pracovali a odvádzali poistné.
Ak máte bydlisko na území Slovenskej
republiky a boli ste dôchodkovo poistený teda zabezpečený v štáte, na ktorý
sa vzťahujú koordinačné nariadenia
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým
má Slovenská republika uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o sociálnom
zabezpečení, máte možnosť požiadať o
priznanie dôchodku aj z týchto štátov
priamo v príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku
na dôchodok a jeho výplatu z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky
a súčasne uplatní nárok na dôchodok
z dôchodkového poistenia u nositeľa
sociálneho zabezpečenia v daných štátoch. Tí potom rozhodnú o nároku na
dôchodok z ich dôchodkového poistenia. Toto dôchodkové poistenie však
musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“
dodáva P. Višváder.
Príklad: Takže dôchodca, ktorý
pracoval na Slovensku a tiež napríklad v Rakúsku, v oboch štátoch splnil podmienky nároku na dôchodok
a jeho výplatu, môže poberať dva dôchodky – jeden zo Slovenska a jeden
z Rakúska.
Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké potvrdenia ešte
môžu byť potrebné?

V niektorých prípadoch, môže sociálna
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady:
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru
zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo
Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v
hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy

O starobný dôchodok
môžete požiadať aj spätne

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov.
foto autor Pasja pixabay

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, nemusíte hneď požiadať o dôchodok. Môžete naďalej pracovať bez toho, aby ste
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom
čase rozhodnete požiadať o dôchodok,
môžete oň požiadať aj spätne. „Vypla-
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Kto môže poberať viac
starobných dôchodkov?

spotrebitelia, ekookienko / zamestnanie

BYSTRICKO

Riziká gombíkových batérií
Každý, kto má doma deti, by si mal
zapamätať niekoľko nasledujúcich
rád a varovaní.
Gombíkové batérie možno nájsť v
domácich elektrospotrebičoch a rozličných hračkách, ako napríklad v antistresových hračkách, diaľkových ovládačoch, osobných váhach a mnohých
ďalších zariadeniach.
Ak dieťa prehltne batériu, neváhajte!
Gombíkové batérie môžu už za dve
hodiny spôsobiť vážne popáleniny
tkaniva, ktoré môžu byť potenciálne smrteľné.

Čo robiť v pôrípade podozrenia
na požitie batérie dieťaťom
ɧ2NDPŀLWHY\KĀDGDMWHOHN£UVNXSRPRF
v nemocnici či na pohotovosti.
ɧ3RN¼VWHVDY]LDħVRVHERXNOHN£URYL
hračku alebo spotrebič, ktorý obsahuje
batériu, alebo originálny obal výrobku.
ɧ1HY\YRO£YDMWH]YUDFDQLH
ɧ1HGRYRĀWHY£ģPXGLHħDħXMHVħDQLSLħ
kým sa röntgenovým vyšetrením nezistí, či je prítomná batéria.

Ako sa vyhnúť nehodám
Malé batérie skladujte mimo dohľadu a dosahu detí. Pokúste sa vybrať si
výrobky, ktoré majú bezpečne uzavretý priestor na batériu, najmä ak máte
malé deti. Nikdy nenechávajte malé
batérie v dosahu detí. Neskladujte malé
batérie spolu s liekmi/tabletkami.

» red

Blíži sa uzávierka súťaže o cenu
Natura 2000
Mimovládne organizácie, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci majú stále jedinečnú možnosť do
15. októbra 2019 predkladať prihlášky
do súťaže o cenu Natura 2000 – európskej sústavy chránených území.
Víťazov vyhlási eurokomisár pre životné prostredie na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli v máji 2020. Aktuálny ročník
súťaže vyhlásila 21. mája 2019 Európska
komisia pri príležitosti európskeho dňa
Natura 2000. Ocenenia budú odovzdané
za najvýznamnejšie úspechy v oblasti
ochrany prírody v piatich kategóriách, a
to organizáciám, samosprávam, vzdelávacím inštitúciám, ale aj jednotlivcom,
ktorí sú zapojení do starostlivosti o územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. Taktiež bude udelené
ocenenie v kategórii „cena občanov EÚ“
uchádzačovi, ktorý získa najvyšší počet
nominácií prostredníctvom verejného
hlasovania na webovom sídle ceny Na-

Hľadám pracovníkov
a brigádnikov
(nie dôchodcov), na
rôznorodú lesnú činnosť
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).
Plat 9 až 10€/hod.
v čistom, týždenné zálohy
+ cestovné a ubytovanie
hradené zamestnávateľom.

Tel: 0904 487 852
Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.
Slovenčina naša

Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.

75-100

15-0057

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

11

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

0907 727 204
0907 877 862
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tura 2000. Do súťaže sa prihlasuje cez
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/
index_en.htm.
Slovenská republika sa do tejto súťaže aktívne zapojila už v predchádzajúcich ročníkoch. Spomedzi všetkých
uchádzačov sa dostala medzi finalistov
s projektom Strážovské vrchy a medzi
víťazov v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce Cross-border cooperation
and Networking category winner Dunajské parky.
Natura 2000 je európska sústava
chránených území, ktorú členské štáty
Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov
a biotopov Európy. Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho
vtáctva a z území európskeho významu
vymedzených podľa smernice o ochrane
biotopov.

» red

zdRavIe / služby
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vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.

.1

31

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk
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52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

