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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 19 / 10. máj 2019 / 23. ROčNÍK

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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SME PRIPRAVENÍ NA SEZÓNU

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Kosaèky, plotostrihy, vyžínaèe, motorové píly,
kultivátory, grily, záhradný nábytok ...

67x32_kosacka_titulka.indd   1 07.05.2019   12:33:52

Viac ako
20 000
rastlín

Od pondelka

13. mája
do soboty

18. mája

-40%

Diskont Kvetov,  Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00

Petúnie 10 pack
rôzne farby, cena za pack

1,19 €  1,99 € 
-41%

Muškáty Zonále
rôzne farby, výška 25 cm

0,99 € 1,69 €

Ťahavé muškáty
rôzne farby, výška 25 cm

0,89 € 1,29 €

-31%

VIZITKY
0905 915 039
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REDAKčNé SLOVO / SLUŽBY

VSKO

Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fi-
ľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, 
Mikušovce, Panické Dravce

+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, 
Breznička, Veľká Ves, Točnica, 
Veľká nad Ipľom, Kokava nad 
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské 
Biskupice

+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinoba-
ňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, 
Kotmanová, Podrečany, Želovce, 
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, 
Závada

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
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

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)

GARÁŽOVÉ a  VSTUPNÉ

BRÁNY
TTUPNÉ

0907 321 9400907 321 940
www.elektrosek.sk

Garážové brány Lučenec
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Po dlhšom čase je konečne je-
den celý „normálny“ týždeň pred 
nami, milí čitatelia. Teda, normál-
ny v rámci „nenormálna“, na aké si 
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Prá-
ve akceptáciou toho nenormálna 
sa život na našom Slovensku stáva 
neutešený až – najmä z pohľadu 
mladej vzdelanej generácie – bez-
perspektívny.

Sme  svedkami množstva chybných 
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je 
ešte horšie, iba tak – z pozície neob-
medzenej moci. Ktorá je aj tak obme-
dzená, iba si to odmieta priznať. Lebo 
moc si vždy myslí, že je dokonalá. 
A za žiadnu cenu o tom nebude disku-
tovať.

Neporiadku v našom štáte je viac 
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa 
ako ilegálna skládka odpadu tesne 
pred naplnením plánovanej kapacity. 
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch 
od posledných volieb do Európskeho 
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie 
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRA-
ZU zistili, že je tu neporiadok. Tých, 
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“, 
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých, 
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné 
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom 
svojej verbálnej metly premenia na 
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.

Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili? 

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť, 
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo 
nerobia pravidelne poriadok tak, ako 
gazda každý deň zametá zádverie? 
Prečo až vo voľbách?

Novodobí samozvaní upratovači sa 
rozbehli po Slovensku, reálnom, sku-
točnom, i tom virtuálnom, na sociál-
nych sieťach a vnucujú nám poriadok, 
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo 
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú 
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej 
nemožno pripustiť. Že treba voliť zme-
nu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH) 
nepôjde voliť, kto nebude účastný na 
eurovoľbách, ten je ignorant.

Nie, ignorant nie, ani hlupák nie. 
Pretože pod takýmto nechutným 
nátlakom SPASITEĽOV sa nič ne-
zmení. Iba, po ich prípadnom zvole-
ní, ich osobný profit.

Ak máme definitívne zatočiť so 
všetkou nanesenou špinou na našom 
Slovensku,v prvom rade by sme si mali 
identifikovať jej nositeľov. 
Tých, ktorí roky neuro-
bili nič a teraz rečnia a 
presviedčajú. Šancu už 
mali.

Takže, rozum do hrs-
ti a pekný týždeň!

Vyrojili sa šíky 
odhodlaných upratovačov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inzercia
0905 915 039
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HLAVU HORE / SLUŽBY, BýVANIE

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
iba 10€

NOVÉ
PNEU-
MATIKY

GEOMETRIA
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0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA

Starí manažéri z firiem odídu a nahra-
dia ich noví. Prinesú si so sebou inú 
stratégiu a  poradcov. Začnú kritikou 
svojich predchodcov a  radikálnymi 
zmenami. Pri neúspechu odídu s  od-
menami a potrestaní sú tí, čo zostali. 

Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu 
neviedli a  len  plnili príkazy. Napriek 
tomu musia strpieť ponižovanie za to, 
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi 
popisoval výmenu vedenia na jednom 
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak 
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ni-
čomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí 
pracovali pod minulým vedením. 

Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že 
odchádzajú nemeckí vojaci. A  zbytočne 
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí 
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo 
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia 
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych 
podnikov bývajú trestaní, keď chránia 
majetok pred zlodejmi. Malí farmári 
na Slovensku sú trestaní za to, že štát 
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnika-
telia sú zdieraní na daniach a odvodoch, 
aby mohli sponzorovať podnikanie zahra-
ničných korporácii na našom území. 

Svet trestá často nevinných. Aj Kristus 

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo 
vojnách si možno viac vytrpia civilisti 
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vy-
háňajú ženy a deti zo svojich domovov a 
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa 
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke 
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí 
nepoznali rodinné zázemie a často končia 
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana 
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše 
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať 
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré 
matkám zoberú, skončia neskôr v náprav-
ných zariadeniach. Nedávno sa „vyzna-
menala“ pracovníčka na sociálke, keď 
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať, 
„odpadom“. 

Prečo s mocou prichádza toľko arogan-
cie a necitlivosti? Prečo 
si úradníci dovoľujú 
na najslabších a  da-
rebákom dajú pokoj? 
Raz sa však možno 
budú mocní tohto sve-
ta zdola pozerať na 
tých, ktorých 
okrádali a tý-
rali.

Trestanie nevinných je u nás tole-
rovaný fakt

» Ján Košturiak
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ZAUJALO NáS / BýVANIE

AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

Lucenec.ko
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RODINA / BýVANIE

Vtipy 
týždňa

»PREDÁM RD-2PODLAŽ, 
GARÁŽ KATAST. DT 9A, TEL: 
0940817905
»Predám RD so záhradou 
vo Vidinej. Všetky IS. Cena 
35000€. 0917216979

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

»Predám zubnú ambulan-
ciu v Selciach pri Banskej 
Bystrici s prideleným obvo-
dom. Kontakt: 0904503242

» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 hore.

Svetový deň rodiny bude 15. mája. 
Verejnosť po celom svete si v tento dá-
tum pripomína Svetový deň rodiny, 
ktorý bol vyhlásila Organizáciou spo-
jených národov v roku 1993. Význam 
dňa rodiny spočíva v pripomenutí dô-
ležitosti rodiny ako základnej staveb-
nej bunky spoločnosti. 

„Šťastná rodina, nie je ničím iným, 
než predčasným nebom.“ napísal raz 
dramatik George Bernard Shaw. Uzná-
vaný český detský psychológ Zdeněk 
Matějček, ktorý venoval svoj život svetu 
detí a rodine vie o špecifickom čare a 
potrebe rodiny naozaj dosť. Na rodinu sa 
díval ako na najužšie a najbližšie spolo-
čenstvo, ktoré ako jediné môže dať die-
ťaťu životné istoty. Profesor psychológie 
bol autorom mnohých kníh a článkov o 
výchove, v ktorých  zdôrazňoval vplyv a 
úlohu rodiny v živote dieťaťa. 
Podmienkou šťastnej rodiny je vzťah 
rodičov

Zdeněk Matějček tvrdí, že „dobre sa 
zamilovať je pre život dôležitejšie, ako 
urobiť maturitu. Rodina stojí a padá v 
závislosti na manželstve. Rodinu nedržia 
pokope deti, ale kvalitný vzťah.“ Aby sa 
dieťa mohlo dobre vyvíjať, rodina musí 

tvoriť kvalitné spoločenstvo. Musí to byť 
prostredie, ktoré je citovo zrelé a stabilné.
Rodičia, čas a deti 

Ľudia, ktorí sa naháňajú za kariérou 
alebo sa stále viac ponárajú do práce a 
chcú robiť čokoľvek iné, len aby nemuseli 
realizovať svoju rolu v rodine, tí to robili v 
každom režime a za všetkých okolností. 
V minulosti bol však tento útek jednotliv-
cov od rodiny skrytejší. Na druhej strane 
- koľko otcov dnes veľmi aktívne pomáha 
pri výchove detí.  začiatku.
Buďte pre vaše deti vzorom

„Deti najviac zo všetkého potrebujú, 
aby ich rodičia boli ľudia, ktorí za niečo 
stoja a môžu im byť vzorom,“ upozorňuje 
Zdeněk Matějček. To najkrajšie a najdôle-
žitejšie dávajú rodičia svojim deťom vte-
dy, keď s nimi zdieľajú svoj život. Záleží 
teda na tom, akí sú samotní rodičia a v 
akom svetle sa deťom každý deň ponú-
kajú. 

„Oženiť sa, založiť rodinu, prijať 
všetky deti, ktoré prídu, zachovať ich 
na tomto neistom svete a dokonca, ak to 
bude možné, ich trochu viesť, to je podľa 
môjho presvedčenia najsvetlejšia méta, 
čo môže človek dosiahnuť.“ Franz Kafka 

V predvečer sviatku, o ktorom 
sa čoraz menej hovorí a píše

» ib

INZERCIA
0905 915 039

Lucenec.ko
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PRáVNIK RADí / BýVANIE

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP LC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vydržanie je jedným zo spôsobov na-
dobudnutia vlastníckeho práva k veci, 
a to priamo zo zákona, pričom pri tom-
to spôsobe nadobudnutia vlastnícke-
ho práva nie je potrebné rozhodnutie 
štátneho orgánu či vykonanie právne-
ho úkonu. 

Týmto spôsobom môže nadobudnúť 
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá 
nadobudnúť vlastnícke právo. Predme-
tom vydržania môže byť akákoľvek 
vec spôsobilá byť predmetom vlast-
níctva s  výnimkou vecí, ktoré môžu 
byť len vo vlastníctve štátu alebo zá-
konom určených právnických osôb. 
V  tejto súvislosti je potrebné dodať, že 
predmetom vydržania môže byť len celá 
vec (hnuteľná alebo  nehnuteľná). Na-
priek uvedenému pravidlu však v zmysle 
judikatúry súdov možno vydržaním na-
dobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na 
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situ-
áciami kedy vlastník pozemku môže prísť 
o  jeho časť tým, že túto vydržaním na-
dobudne vlastník susedného pozemku. 
Je potrebné si uvedomiť, že k  vydržaniu 
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej 
držby. To znamená, že nejde o  akúkoľ-
vek držbu veci, ale o  držbu oprávnenú. 
Oprávneným držiteľom je ten, kto je 
so zreteľom na všetky okolnosti dob-
romyseľný v tom, že mu vec patrí. Za 
takúto okolnosť môže byť považovaná len 
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky 

titulu domnelého nadobudnutia vlast-
níckeho práva. Bez existencie okolnosti, 
na základe ktorej by držiteľ nadobudol 
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok 
naozaj patrí, nemôže dôjsť k  vydržaniu 
vlastníckeho práva k  nemu. Príkladom 
takejto okolnosti je napr. dedičské roz-
hodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase 
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve, 
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámen-
nej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto 
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy, 
ak vlastník susedného pozemku odjak-
živa užíval aj časť priľahlého pozemku, 
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplo-
tenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom 
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť, 
že je týmto spôsobom ukracovaný na 
svojich právach. V  prípade vydržania 
pozemku je vydržacia doba 10 rokov, 
pričom táto musí plynúť nepretržite. 
Ak sú teda splnené všetky zákonom sta-
novené podmienky uplynutím vydržacej 
doby nastávajú právne následky vydrža-
nia. V  prípade vydržania nehnuteľnosti 
je vydržanie potrebné zapísať do katastra 
nehnuteľností.

Vydržanie vlastníckeho 
práva k pozemku

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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V týchto dňoch si pripomíname sté 
výročie úmrtia uznávanej osobnosti, 
ktorou je Milan Rastislav Štefánik. O 
jeho historickom význame a posol-
stvách netreba ani písať. V ankete 
RTVS sa dokonca stal najväčším Slo-
vákom. 

Pred štyrmi rokmi sme si zase pripomí-
nali výročie narodenia druhého najväčšie-
ho Slováka, Ľudovíta Štúra. Už vtedy ma 
mrzelo, že sa o takéto osobnosti kde-kto 
obtiera, reční o nich namiesto toho, aby sa 
naše skutočné osobnosti nasledovali a in-
špirovali sa nimi činy mnohých.

Spomienka na Bradle   
V sobotu 4. 5. 2019 sa konala pietna spo-

mienka pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezo-
vej pod Bradlom. Prišlo mnoho osobností, 
bývalých vojakov, generálov, zahraničných 
hostí a mnoho Slovákov. Ja som zostal 
doma. Nedokázal by som počúvať či vidieť 
niektoré  osobnosti politického života, kto-
ré majú ďaleko od štefánikovského odkazu 
a napriek tomu nachádzajú vo svojich pre-
javoch paralely k vlastným konaniam. Vy-
užijú každú možnosť na sebaprezentáciu, 
neuvedomiac si, že odkaz Štefánika nie je 
slovo, ale čin. Aktivita v prospech náro-
da, čestnosť, morálka, skromnosť, obeta 
chýbajú v súčasnej politike. Pripomínanie 
osobností by malo naznačiť politikom, kto-

rí sa ošívajú frázami, ako vládnuť a správať 
sa nie iba v dni výročí. Dejiny nás poúčajú 
každý deň.     

Štefánik ani Štúr 
pre dejepis neexistujú

Okrem politikov by sa mali oboznamo-
vať s históriou aj mladé generácie. To je 
úloha školy. Asi nemusíme diskutovať o 
tom, že významné slovenské osobnosti by 
mali byť témou vyučovania. Najmä preto, 
že ich životy sa neraz účelovo interpretujú 
a prekrúcajú. V osnovách dejepisu sa však 
mená Štefánik alebo Štúr nespomínajú. Sú 
iba súčasťou vyučovania historických uda-
lostí okolo Slovenského národného obro-
denia a vzniku Československej republiky. 
Teoreticky, obe uvedené osobnosti môže 
učiteľ spomenúť dvoma vetami. A hypote-
ticky ich nemusí spomenúť vôbec. Isto, v 
učebniciach sa o nich píše, avšak učebnica 
nie je záväzná. Za podobu štátneho vzdelá-
vacieho programu (osnov) sú zodpovední 
práve politici, ktorí neraz vyčítajú národu, 
učiteľom, že sa slovenskej histórii nevenuje 
priestor. Aj tento príklad hovorí o nutnosti 
dôkladného kvalitatívneho i kvantitatív-

neho prepracovania kurikula, na čo roky 
upozorňujem.   

Nehodné prírodovedca                  
Štefánik sa zaujímal aj o prírodné vedy, 

venoval sa astronómii, podnikal výpravy 
na hory. (Vzťah k prírode mal aj Ľudovít 
Štúr.) O to viac ma zarmútilo, že pre výro-
čie úmrtia takejto osobnosti sa v okolí ma-
jestátnej mohyly na Bradle nenahraditeľne 

a nezodpovedne vyťali desiatky zdravých 
a majestátnych stromov v okolí prístupovej 
cesty k hrobu Štefánika. Vraj bránili výhľa-
du a pohybu! Isto, stromy tam boli účelovo 
zasadené boľševikmi. Ale vyťať ich tak, ako 
sa vytínajú hektáre lesov po celom Sloven-
sku, považujem za barbarské a nehodné M. 
R. Štefánika a vyspelej spoločnosti. Aj to je 
dôvod, prečo sa na to miesto nevrátim. Pa-
mätám si ho inak. Dokonca výhľad naň zdo-
la, takže nejaká estetika bola naozaj hlúpa 
zámienka na ďalšie nivočenie prírody. 

Podobné výročia pripomínajú, ako 
vzdialení sme však odkazom našich 
osobností, ktoré nerečnili, ale konali 
tak, aby si uctili národ, krajinu a jej prí-
rodu.                         » PhDr. Ján Papuga, PhD., 

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Slováci sa zhodli i jeho storočnicu oslávil, lenže...

Najväčší, áno, ale aj v činoch

Mohyla na Bradle                                                                                             Foto: Zdroj ECAV

ŠKOLA

Biskup Ján Hroboň: 
„Bol človekom poctivým voči sebe. 
Vedel svoje ideály napĺňať poctivo.“

Generál, diplomat a politik Milan 
Rastislav Štefánik sa stal víťazom 
celonárodnej ankety Najväčší Slo-
vák. Diváci mu poslali 49-tisíc sms 
hlasov, celkovo ich do finálnej časti 
ankety prišlo viac ako 108-tisíc.
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Jedným z  najvýraznejších zdravot-
ných problémov Slovákov v posled-
ných rokoch sú sezónne depresie, 
syndróm vyhorenia, ale aj srdovo-
cievne a  respiračné ochorenia, či 
alergie. Odpoveď, ako zatočiť s  tý-
mito nepríjemnými komplikáciami 
a  život strpčujúcimi ochoreniami, 
je veľmi jednoduchá. 

Hýbme sa! Pohyb v okolí je jednou zo 
základných vlastností, ktorá nám bola 
vštepená od našich dávnych predkov. 
Pohyb je život. Väčšina, hlavne mest-
ských ľudí, je nastavená hlavne na 
psychický pracovný výkon a výsledky. 
To nás o prirodzený pohyb ochudobni-
lo.

Vstaňte a choďte! Zbytočné prepí-
nanie síl nedodá potrebnú prospešnú 
energiu vášmu sebavedomiu, celko-
vému zdraviu, ani psychike. Naopak, 
skôr vás dovedie k  ešte väčšiemu 
vyčerpaniu. Na dobitie bateriek po 
ťažkom dni postačí obyčajná chôdza. 

Kedy ste sa naposledy presunuli po 
vašom meste na väčšiu vzdialenosť 
z bodu A do bodu B pešo?

Obyčajné kráčanie urobí po krát-
kom čase malý zázrak. Chôdzou sa 
zlepšuje vaše celkové zdravie. Zlepšuje 

sa imunita, zvyšuje sa výkonnosť kar-
diovaskulárneho systému, prečisťuje 
sa dýchací systém. Chôdza zapája do 

činnosti takmer všetky svaly tela. Zlep-
šuje pohyblivosť čriev, posilňuje kosti 
a zlepší postoj tela, cítite viac energie 

a chuti do práce.

Prechádzky z práce a do práce po 
meste tiež odbúravajú každodenný 
stres. Pri chôdzi prirodzene reaguje-
me na vonkajšie podnety a tak je naša 
myseľ donútená začať myslieť na nové 
podnety. Kráčanie zlepšuje kreativitu, 
schopnosť rozhodovania sa a  dodáva 
úsmev. Zvyšuje tiež prekrvenie mozgu, 
čím posilňuje našu pozornosť a omla-
dzuje ako ducha tak aj náš zovňajšok.

Vykročme! Ideálnou formou 
chôdze je známy nordic walking, 
teda turistika s  pomocou „paličiek“ 
v prírode. Urobte niečo pre seba a svo-
jich blízkych. A v obyčajných dňoch sa 
riaďte týmto citátom od Pam Browno-
vej: „Krásu chôdze, pravidelného dy-
chu, pokojného spánku, jasného zraku 
či prebudenia sa do nového dňa doká-
žeme oceniť, len ak ochorieme a uzdra-
víme sa.“

Nechajme niekedy autá stáť, vstaňme a choďme

ilustračné foto                                                                                               zdroj foto: internet

OSVETA

» Miško Scheibenreif

Servírujeme
to najlepšie 

-20%
na všetko od Tescomy 

Výhodnú akciu môžete využiť 
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

 
Veľký Krtíš

Moderná domácnosť - Ing, Beáta Heredyová
SNP 11

Lučenec 
 Predajné centrum Tescoma

OC GALÉRIA, Nám. Republiky 5994/32
75

-3
4

Skladové vozidlá Dacia Logan MCV

Akciová ponuka platí od 22.4. do 31.5.2019 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Dacia Logan MCV: spotreba 4,6 – 6,5 (l/100 km), emisie CO2 120 – 146 (g/km). 
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.dacia.sk
Originálne príslušenstvo  
v hodnote 250 € ZDARMA

ilT C Š fá ik á 91 048 01 R žň 0918 957 263
tempusroznava@gmail.comTempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263



LC19-19 strana- 10

10
cestovanie, RoDina / CESTOVANIE

Ak plánujete počas leta vyraziť na 
dovolenku, nezabudnite si do tašky 
pribaliť aj cestovné poistenie. Ak 
náhodou v zahraničí ochoriete ale-
bo prídete k úrazu, ušetríte si vďaka 
tomu nemalé finančné prostried-
ky. Bez poistenia, by vás dovolenka 
mohla prísť poriadne draho.

Na druhej strane svojho zdravotného 
preukazu či preukazu poistenca, ktorý 
používame bežne u lekára, má väčšina 
z nás aj európsky preukaz zdravotného 
poistenia. Ak sa chystáte na cestu do 
zahraničia, nezabudnite si skontrolovať 
jeho platnosť. Ak ho náhodou ešte ne-
máte, môžete oň bezplatne požiadať vo 
vašej zdravotnej poisťovni. Keďže však 
nekryje všetky riziká, je lepšie si pred 
cestou do zahraničia vybaviť aj komerč-
né poistenie liečebných nákladov.

Európsky preukaz
zdravotného poistenia

Mnohí si možno kladú otázku, na čo 
nám je potom Európsky preukaz zdra-
votného poistenia. Skutočnosť je taká, 
že ak cestujete do krajín Európskej únie, 
a tiež do Srbska, Nórska, Lichtenštajn-
ska, Švajčiarska, Macedónska alebo na 
Island, s európskym preukazom pois-
tenca máte u lekára rovnaké práva ako 
domáci pacienti. To znamená, že to čo 

im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to 
vám preplatí aj vaša. Čo si pacienti v 
danej krajine platia z vlastného, zapla-
títe si sami. Rovnako dôležité je vedieť, 
že tento preukaz akceptujú len vo ve-
rejných zdravotníckych zariadeniach 
ale nepokrýva súkromnú zdravotnú 
starostlivosť. Rovnako vám nezaruču-
je bezplatné služby. Keďže zdravotné 
systémy sa v jednotlivých krajinách 
líšia, služby, za ktoré doma neplatíte, 
nemusia byť bezplatné aj v inom štáte. 
Doplatky pacientov, alebo inak pove-
dané spoluúčasť za zdravotnú starostli-
vosť sú v každej krajine individuálne a 
môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o 
hospitalizácie, ošetrenia u zubára ale-
bo o kúpu niektorých liekov. Európsky 
preukaz vás pred nimi neochráni. Ak 
sa chcete niektorým platbám vyhnúť, je 
lepšie uzatvoriť si aj pred cestou do kra-
jín Európskej únie komerčné poistenie 
liečebných nákladov. Na druhej strane, 
výhodou európskeho preukazu je, že sa 
vzťahuje aj na chronické ochorenia. Ak 
trpíte chronickým ochorením, vyžadu-
júcim pravidelnú starostlivosť napríklad 
aj dialýzu, je potrebné, aby ste si pred 
vycestovaním do zahraničia dohodli jej 
poskytnutie so zahraničným poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti. Vaša 
poisťovňa vám pri tom môže pomôcť. 
Ak sa chystáte dovolenkovať v niekto-

rom z členských štátov Európskej únie, 
najvýhodnejším krytím je v tom prípade 
kombinácia európskeho zdravotného 
preukazu a komerčného poistenia.

Komerčné poistenie
Komerčné poistenie pokrýva všetky 

náklady pri ošetrení, vrátane liekov, 
hospitalizácie, prevozu do nemocnice a 
tiež repatriácie, čiže prevozu poistenca 
na Slovensko. Repatriácia pacienta ani 
repatriácia telesných pozostatkov nie je 
zo zdravotného poistenia krytá vôbec. 
Pri uzatváraní cestovného poistenia 

nezabudnite uviesť, do akej krajiny ces-
tujete a aké aktivity budete v zahraničí 
vykonávať. Na mnohé športy, ku kto-
rým patrí napríklad počas leta aj veľmi 
obľúbené potápanie, sa treba pripoistiť. 
Vždy sa tiež informujte aj o výške poist-
ného krytia. Cestovné poistenie slúži na 
pokrytie rôznych rizík, od poistenia lie-
čebných nákladov až po poistenie stor-
na zájazdu či straty batožiny. V jednotli-
vých poisťovniach sa to však môže líšiť. 
Odporúčame preto, aby ste si overili, čo 
všetko vaše poistenie zahŕňa.

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Bez poistenia by sa mohla vaša dovolenka riadne predražiť

Nezabudnite sa na cesty poistiť

Nezabudnite sa pred cestou na dovolenku poistiť.      foto autor SplitShire pixabay

Správca dane posiela v termíne do 
15. mája príslušného zdaňovacieho 
obdobia výmer s uvedením výšky 
dane. Vyrubená daň z nehnuteľ-
ností je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia.

Správca dane môže určiť platenie 
dane z nehnuteľností aj v splátkach, 
pričom lehotu splatnosti jednotlivých 
splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň 
vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená 
daň vyššia ako 33 000 eur, mesto ale-
bo obec určí platenie dane najmenej v 
dvoch rovnomerných splátkach. Daň 
môžete zaplatiť aj naraz, avšak v le-
hote prvej splátky.

Platba dane je vopred
Ten, kto je vlastníkom k 1. januáru, 

platí daň za obdobie od 1. 1. do 31. 12. 
daného roka a na zmeny, ktoré nastali 
počas roka, sa neprihliada – výnimkou 
môžu byť vyššie spomenuté dedenie a 
dražba.

Oslobodenie od platenia dane
Zákon presne určuje, kedy a kto je 

od platenia dane oslobodený. Týka sa 
to najmä majetku štátu, samospráv, 
vyšších územných celkov a iných. Zá-
kon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či od-
pustiť daň. A to sa týka nás, „bežných 
smrteľníkov“.

V praxi môže mesto či obec po-

skytnúť úľavu, či odpustenie dane 
hlavne z dôvodu:
1.   veku,
2.   získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S 
(ťažko zdravotne postihnutý / so sprie-
vodcom),
3.  poberania dávok v hmotnej núdzi,
4.  prevažnej či úplnej bezvládnosti,
5. obmedzeného využitia z dôvodu roz-
siahlej rekonštrukcie, stavebnej uzáve-
ry alebo umiestnenia na podkopanom 
pozemku.

Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo 
viac úľav súčasne, správca dane vám 
prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre 
vás výhodnejšia.

V prípade, že nehnuteľnosť nado-
budnete dedením alebo dražbou, 
uplatnite si nárok na úľavu hneď pri 
podaní daňového priznania.

Platenie dane z nehnuteľností je tu

» red     

PONÚKAME:
�   stabilnú prácu s nástupným 

platom od 900 € brutto 
+ zmluvne garantované 
zvýšenie mzdy

�   stabilizačný nástupný 
BONUS vo výške 1 000 €,

�   teplú stravu priamo na pracovisku
�   ubytovanie na náklady 

zamestnávateľa

�  NUTNÁ PC gramotnos  
(MS Offi  ce) 

�  bezúhonnosť, manuálna 
zru nos , chuť učiť sa

�  ochota pracovať v zmennej 
prevádzke systémom tzv. krátky/
dlhý týždeň (aj nočné zmeny)

�  VÝHODOU je polygrafi cké 
alebo strojárske vzdelanie

AKTUÁLNE H
nových kolegov na pozície 

OPERÁTOROV 
TLA
do polygrafi ckej prevádzky v Bratislave (Lamač)

 zamestnavanie@cromwell.sk
  +421 918 664 716; +421 918 696 328; 

+421 2 692 032 40
Obsadzujeme aj ďalšie pracovné pozície. 
Ich aktuálnu a kompletnú ponuku nájdete na našej stránke
https://www.cromwell.sk/vyberove-konania-a-kariera www.cromwell.sk

Základná zložka mzdy od 3,70 €/h + variabilná zložka mzdy + BONUS + príplatky.
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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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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

Práca
v Rakúsku

fo: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Fiľakove

Nástup ihneď!

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

   /   

my áno...
Spíte dobre?

už žiadne predražené
umelé matrace
vyrobené z ropy

„
„

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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Vitamín D má hlavnú úlohu v regu-
lácii metabolizmu vápnika a fosforu 
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby 
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho 
nedostatku vznikajú ochorenia kos-
tí – osteomalácia, osteopénia, osteo-
poróza, rachitída. 

Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou 
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia 
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v 
staršom veku, môžu mať vážne násled-
ky. Obozretnosť treba už pri zistení 
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii. 

Osteomalácia sa prejavuje cit-
livosťou alebo bolestivosťou kostí, 
hlavne v driekovej oblasti a na nohách. 
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy, 
môže byť  bolesť svalov. Bolesť kostí je 
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe. 
Kosť sa v najťažších formách môže de-
formovať. 

Rachitída, nazávaná aj krivica ale-
bo anglická choroba, sa u detí prejavuje 
rôznymi poruchami rastu kostí a ich 
deformitami. Týkala až 90 percent detí 
v Británii, ktorým sa v priemyselných 
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo 
slnečného žiarenia.

Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí 
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v 
rôznych systémoch a pri rôznych ocho-
reniach:
1. Metabolické ochorenia – nedosta-
tok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou 

dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením 
hladiny glykovaného hemoglobínu 
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabo-
lizmu cukru a riziku vzniku cukrovky, 
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí 
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší 
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev, 
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D 
cestou svojich receptorov  a aktívnej for-
my kalcitriol bráni vzniku malígnych 
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovi-
nu konečníka a hrubého čreva, prsníka, 
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri 
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok 
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na au-
toimunitné ochorenia (celiakia, cuk-
rovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná 
artritída, skleróza multiplex), ale aj na 
bežné infekčné ochorenia dýchacieho 
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v 
tuku a ak je tukového tkani-
va viac alebo veľa je ulože-
ný viac tu, potrebné hla-
diny v krvi sú nižšie, ide o 
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabu-
dúce)

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Už 12ty rok vlád-
ne Róbert Fico. Ne-
mýľme sa, aj dnes 
je tomu tak. Je síce 
pravdou, že formál-
ne je to Pellegríni, 
ten však nemôže 

urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal 
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože 
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti 
je štát pre nich samých, ich kamarátov a 
sponzorov.

Naši vládcovia rozkradli miliardy 
eur z nášho spoločného a doplácajú na to 
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých 
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce 
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a 
vnúčatá zadĺžili po krk.

Dnes si však už mnohí ľudia, na-
šťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čia-
re zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo 
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je 
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako 
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako 
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla 
a chcú voliť zmenu.

Lenže máme opäť problém. Mno-
hí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku 
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo 
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto. 
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota, 
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne. 
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rov-
no voliť Smer či Fica.

Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s 
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo 
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že 
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.

Nám, ktorým záleží na skutočnej 
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné - 
zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Pred-
tým by sme však mali ukázať dobrú vôľu 
a rozprávať sa s každým bývalým voličom 
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo 
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich 
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre 
budúcnosť Slovenska a našich detí.

... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v 
eurovoľbách. Nebojte, 
neprosím o hlas pre 
seba, to nedokážem. 
Prosím o hlas pre 
niekoho z našich 
13 dobrých ľudí na 
kandidátke. Ja bu-
dem určite voliť Petra 
Polláka (č. 3) a druhý 
hlas sa ešte rozho-
dujem.
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Vážené Slovenky, Slováci,

Uchádzam sa o Váš hlas z kandidátky stra-
ny Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorá 
má vo voľbách poradové číslo 8. V Európs-
kej únii budem presadzovať tradičné, kres-
ťanské a konzervatívne hodnoty.
     Slovensko musí ostať zvrchovanou a suverén-
nou krajinou presadzujúcou v  EÚ svoje vlastné 
záujmy a záujmy našich občanov. Som presved-
čená, že ak chce Európska únia prežiť a ak v nej 
máme zotrvať, EÚ sa musí výrazne zreformovať a 
vrátiť sa k svojim pôvodným myšlienkam – rov-
nosť, vzájomná pomoc, spoločná ochrana hra-
níc. To všetko so zachovávaním a pestovaním 
národných identít jednotlivých štátov. Myšlienky 
o spoločnom európskom národe, kde sú národná 
hrdosť a  zachovávanie kultúrnych a  národných 
tradícií kritizované, nie je správnou cestou. EÚ 
nemôže ďalej pokračovať v  spôsobe vládnutia 
formou diktátu Bruselu.
    Brusel hovorí o solidarite. Zdá sa však, že po-
litici Bruselu hovoria len o solidarite s ilegálny-
mi migrantami z krajín tretieho sveta, ktorí sa 
nikdy na budovaní Európy nepodieľali a ani 

nebudú. Solidarita Európskej únie by mala 
byť viditeľná hlavne smerom k  chudobnej-
ším krajinám EÚ, aby sme sa približovali 
životnou úrovňou ku krajinám západným. 

Vidíme však, že priepasť je stále rovnako 

veľká a  aj dvojaká kvalita potravín ukazuje, že 
pre západ partnermi nie sme.  
     Dlhodobo upozorňujem na riziká, ktoré pri-
náša masívny prílev ilegálnych imigrantov do Eu-
rópy. Som proti kvótam na ich prerozdeľovaniu 
a som presvedčená, že Európska únia musí urobiť 
maximum, aby sa imigrácia zastavila.
    Podporu potrebuje tradičná slovenská rodina. 
Rodina je muž - otec, žena - matka a deti – chlap-
ci a dievčatá. V tomto smere si Slovensko nesmie 
nechať diktovať legislatívne zmeny rozvracajúce 
tradičnú spoločnosť a zdravú kresťanskú rodinu. 
Naša ústava je nadradená legislatívnym zmenám 
prichádzajúcim z Bruselu. Takže žiadne registro-
vané partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého 
pohlavia, ani 15 pohlaví na výber. 
    Je potrebné vytvoriť v Európe protiváhu západ-
nému liberalizmu, ktorý so sebou prináša mnohé 
negatíva a spôsob života, ktorý nie je v  súlade 
s  kresťanskou morálkou a  tradičnými hodnota-
mi, ktoré sme ako národ vždy vyznávali. Aj preto 
som naposledy v parlamente hlasovala za úplné 
odmietnutie Istanbulského dohovoru.  
   Slovensko si musí hájiť vlastné záujmy, hos-
podárske, ekonomické, kultúrne. Ako poslan-
kyňa Europarlamentu budem vždy presadzovať 
záujmy Slovenska a hlasovať v súlade s  ideami, 
ktoré Vám predstavujem.

Ďakujem Vám za Váš hlas!  

PaedDr. Martina Šimkovičová
kandidátka do Europarlamentu
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DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Predstavujem Vám 13 výborných 
kandidátov na našej kandidátke. 

LUCIA 
GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov

únii funguje.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie

LUCIA RENNEROVÁ
Košice | 55 rokov

PAVOL JUSKO
Bratislava | 55 rokov

EVA IVANOVOVÁ

MICHAL ŠIPOŠ

PETER POLLÁK ZITA PLEŠTINSKÁ

DOMINIK DRDUL

Trnava | 21 rokov

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ
Michalovce | 43 rokov

25. mája
svoj 

MATÚŠ 
BYSTRIANSKY

OLANO INZERCIA VSETCI.indd   1 07.05.19   14:57
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Á ŽEDITORIÁL / SLUŽBYVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. MÁJ 

2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v  Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk
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Cena zahŕňa:
6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
Voľné termíny:
7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. -  31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA  ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

SENIORSKÝ POBYT  " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������
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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 

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.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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PRÁCA V NEMECKU 
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eu

www ywo

tel.: 0915 888 702

facebook
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zimné záhrady zasklievanie terás
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0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332

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

Akcia platí od 10. 05. 2019 do 16. 05. 2019 alebo do vypredania zásob.

Motor AL-KO Pro 125, 123cm, 2 kW, šírka záberu 46cm, 
nastavenie výšky kosenia 25-75 mm – zadné kolesá 
centrálne, predné jednotlivo, objem koša 65l, pojazd, funkcia 
2v1: kosenie, zberanie, kolesá s guličkovými ložiskami.

AL-KO Classic 4.66 SP-A EDITION 
Benzínová kosaèka s pojazdom

Klubová cena

219 €
229€

s pojazdom

OPERÁTOR VÝROBY
 

 

 

0948 259 552
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Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY
CALL CENTRUM: 0905 552 537

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR 
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY
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