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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 
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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
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TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
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SN 30.000 Spišsko+LE+GL
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Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym normám. 

Žiaľ, u nás už aj amorálnosti, 
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom 
okrádať – ako inak – vždy tých slabších 
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom 
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na 
nakradnuté. Nepoctivo získané, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa živnostníka, veď je to iba 
živnostník a takých čaká v rade na to, 
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry 
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba, 
veď patrím medzi „našich“ a kto mi do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú dovolenku, nadšene súhlasia, 
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu, 
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a 
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z 
investície neuvidí ani euro.

Folklórna bezcharakternosť. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? Na ilúziách o cti a morálke? Či o 
priateľstve a láske? Tak sa pripravte, 
čoskoro ste na rade.

Ak nepoviete rázne nie. 
Ak sa tomu spolu nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.

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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(1. časť)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

TLC diéta je určená nielen ľuďom 
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je 
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skrat-
ka pochádza z anglického Therapeutic 
Lifestyle Changes, znamená  liečebné 
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá 
americkým Národným ústavom zdra-
via v  roku 2001 v rámci Národného 
cholesterolového edukačného progra-
mu a  vyvolala ohlas u  kardiológov aj 
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto 
medzi všetkými posudzovanými diéta-
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do-
konca obsadila druhú priečku.

3 hlavné zásady o zložení tukov v stra-
ve na zníženie hladiny cholesterolu:

maximálne 7 percent nasýtených 
    tukov

nenasýtené tuky predstavujú  25 – 35 
percent energie

Celkový denný príjem energie 
podľa požadovaného cieľa: 

úprava hladiny cholesterolu: muži 

2  500 kilokalórií (kcal), čo je 10  500 
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda 
7 560 kJ

úprava cholesterolu a hmotnosti: 
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200 
kcal, čo predstavuje 5040 kJ 

Pri diéte treba sledovať prijatú 
energiu potravou, prepočítavať kalo-
rické tabuľky, zloženie potravín. Je to 
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne 
potrebné, ak si niekto chce upraviť 
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho 
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou 
správou je, že takto získané vedomos-
ti spôsobia, že nebude človek tápať či 
a  prečo je dané jedlo povolené, alebo 
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé 
a  ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú 
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú 
rátať, môžu si skladbu 
stravy vyskladať podľa 
odporučených porcií 
a ich veľkosti.

O základných prin-
cípoch diéty si po-
vieme nabudúce.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

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

metabolizmu a výživy
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Na  Úrady práce na  celom Slovensku 
denne prichádzajú uchádzači o prácu. 
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v  minulosti. Niet 
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes 
nájdete pracovné činnosti o akých sa 
vám prednedávnom ani nesnívalo. 
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci 
v banke alebo pre banku skreslenú 
predstavu. Netušia, že možno práve 
oni budú pre ňu prínosom. Banka 
predsa nie sú len čísla. Pracovník 
tejto fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve 
ľuďom s  trpkým osudom môžeme pomôcť. 
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj 
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu 
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili. 
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.

Aký talent máte na  mysli? A  kto sa teda 
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že 
banka nie je len o  číslach. Predstavte nám 
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate. 
Na  začiatku vám položím niekoľko otázok. 
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka 
nemu ste doma rýchlejšie,  ale nie je taxikár? 
Mení bývanie na  domov, ale nie je archi-
tekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je 
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom nájsť cestu k  vysnívanému 
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie. 

Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať 
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným zástupcom a je to len jedno z miest, kde 
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu 
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek, 
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame 
však, aby bol  v kancelárii vždy aspoň jeden 
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie 
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa 
v nej  môže zastaviť aj bez predchádzajúceho 
dohovoru. 

Každého bude zaujímať aj fi nančné ohodno-
tenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú 
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu 
za prácu. Takže ten, kto chce a bude praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových 
kolegov podrobne uvedieme do problematiky 
a tí skúsenejší  sa s nimi radi podelia o svoje 
poznatky. Majú možnosť získať výhodné úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka. 
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave 

Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú, 
no  zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života, 

môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne 
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný 

štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame  s Ing. Kamilom Timurom 
z Prvej stavebnej sporiteľne.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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Zmluva o budúcej zmluve je primárne 
upravená vo všeobecnej časti  Občian-
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné 
strany písomne zaviažu, že do dohodnu-
tej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už 
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej 
podstatných náležitostiach. Podstatnými 
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú 
písomná forma (inak by to spôsobilo ab-
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, 
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť 
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, 
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby 
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú-
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, 
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.  

Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo 
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu-
je, že ak vo svojej prvej časti neustanovu-
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne 
vzťahy ním neupravené všeobecné usta-
novenia OZ. V  tomto prípade hovoríme 
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti 
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP 
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa 
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na 
to aby došlo k platnému založeniu pracov-
ného pomeru, obsahom takejto dohody 
musia byť podstatné obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplý-
va, že každá zmluva, ktorá má zakladať 
pracovný pomer, musí obsahovať podstat-
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu 

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú 
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer za-
kladá zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. 

Pracovnou zmluvou je možné založiť 
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. 
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým ča-
sovým predstihom pred vznikom pracov-
ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádza-
jú predzmluvné typy, akým je napríklad 
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve. 
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu-
vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka 
strednej odbornej školy alebo odborného 
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď 
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ 
a  žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej 
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude 
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vyko-
naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky 
alebo absolventskej skúšky prijme do 
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 
sa stane zamestnávateľovým zamestnan-
com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné 
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zá-
stupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
v pracovnom práve

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

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

Miriam Hašková

haskova@regionpress.sk 
0905 915 039
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»MAĎARSKO POLGAR neďa-
leko kúpaliska s termálnou 
vodou predám dvojpodlaž-
ný murovaný víkendový 
dom Info len maďarsky tel 
0036204272158
»Predám rod.domček,ktorý 
je používaný na chalupu 
v Panických Dravciach s 
velkým pozemkom.Nie RK! 
Bližšie info naTel.-0905 357 
850.

»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 starožitný klavír 
ROUS, cena 600. Kontakt 
0905714322

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

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.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

(1. časť)

V spravodajstve RTVS som si vypo-
čul, že sa nevenujeme kritickému 
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo 
sa to na základe prieskumu. 

Na prieskumy o školstve sa pozerám 
negatívne: nikdy ničomu nepomohli, 
no sú traumatizujúce, keďže na základe 
nich sa robia  necitlivé zásahy do vyu-
čovania, len aby sme neboli na nižších 
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá 
nekriticky naletia štatistikám a máme 
senzáciu dehonestujúcu školy.  

Už skôr som upozornil na dôležitosť 
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú 
niektorí učitelia spoznávajú na ojedine-
lých kurzoch alebo si ju študujú v lite-
ratúre, ktorej nie je dostatok. Napriek 
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzi-
tým vznikli učebnice, ani tie neobsahu-
jú didakticky spracovanú batériu úloh 
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v ru-
kách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez 
centrálnej metodickej pomoci.

Predstavme si, že nejaký nadšený 
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málo-
kedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí 
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí 
na dlhodobo neodstrániteľný prob-
lém: štátny vzdelávací program a 
testovania. Učitelia sú povinní napl-
niť obsah vyučovania často zbytočný-
mi a prežitými témami, inak porušia 
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší 

výsledok v testovaniach, aby nemali 
problémy s vedením školy alebo so zria-
ďovateľom. (Testy neobsahujú položky 
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre 
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia 
priestor, nemôžu tak pracovať pravi-
delne. Lebo by museli vynechať štátom 
predpísané témy, nehovoriac o povin-
nosti skúšania, práce s integrovanými 
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania 
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať 
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené. 

Iba laik neznalý školstva a nekri-
ticky mysliaci môže konštatovať, že uči-
telia ignorujú vyučovanie KM. Pravda, 
nevenujú sa mu v takej miere, ako si 
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu ne-
vôle alebo nevedomosti. Napokon ku 
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká  
škola je o vede, študenti sú vycvičení 
kritickými rozbormi prameňov. Prob-
lém je v štátnych vzdelávacích progra-
moch, ktoré dlhodobo vracajú školy k 
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu 
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku 
klasickému monologickému vyučova-
niu, ku konvergentnému mysleniu vy-
žadovanému testami. 

Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej 
a skúsenostne podloženej zmene, náj-
du sa opäť dôvody zhadzovania viny na 
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“ 
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú 
archaickosť učebných tém.

Kriticky o kritickom myslení

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 

Špeciálna ponuka je platná od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena je po odrátaní zľavy 1 500 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 500 €. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,7 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 131 – 154 (g/km). Uvedené spotreby paliva 
a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Renault odporúča

Nový Renault KADJAR
SUV značky Renault

Bohatá výbava vo verzii Edition

Nové turbomotory
Špeciálna ponuka iba do konca leta

 Už od

18 490 €

, zoznamka365.renault.sk

MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto
Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com45
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politická inzercia,  SlUŽBY

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.

 

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

»Darujem biele mačičky 
0905521478

VIZITKY
0905 915 039

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ obvinili, 
že som im odmietol 
vydať námestie na 

oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže 
to bola lož, respektíve neslušný výmysel, 
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej 
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči 
tomu. Čo asi nečakali.

Po týždni útokov od nich a noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci 
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje 
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho 
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa 
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči 
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho 
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú 
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 
rokov a prestriedali kopu strán.

Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“ 
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som 
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban 
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie 
pravdy, je prekážkou našej spolupráce. 
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku sku-
točnej zmene, musí skončiť systém, kde 
existujú dve pravdy - jedna pre „našich 
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a 
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.

Ak chce pán Truban byť raz lídrom, kto-
rý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k 
lepšiemu, mohol by používať menej slov o 
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých 
činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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AKTIVITY NA PODUJATÍ:
- Ukážka uhliarskeho miliera
-  Tradičné poľnohospodárske práce:  

kopanie zemiakov, mlátenie obilia, bielenie 
a rosenie plátna, kosenie, hrabanie a skladanie 
mládze, oranie volmi, pečenie chleba a pacáľov

-  Kresanie hrady, pletenie bičov,  
ľudové šperkárstvo, výroba heligóniek

- Výroba drevených krížov
- Podkúvanie koní
-  Lámanie a štikanie maku,  

ponuka tradičných makových jedál
- Tradičná výroba papiera
- Spracovanie rohoviny
- Výroba keramiky
- Súťaž v kopaní zemiakov
- Silácky dvor s Kolibou
- Prednáška o ekologickom správaní
Po prvýkrát budeme podujatie organizovať 
ako šetrné voči prírode bez jednorazových 
plastových výrobkov.

HLAVNÝ PARTNER SPONZORI
Festival z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia
Realizované s finančnou 

podporou BBSK

DETSKÝ PROGRAM: 
15.00- 15.45 Košútka DFS Malíček,  
DFS Mravček, DFS Hviezdička,

GALAPROGRAM: „VITAJTE V HRIŇOVEJ“

17.00-19.00 Košútka Fujaristi Slovenska, 
DaMFS Vrchárik, FsK Javorinka,  
FS Petrovjan – ČR, FS Jánošík z Fiľakova  
a ĽH Ďatelinka, Vladimír Homola,  
Seniorky z Lúčnice, FS Hriňovčan

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
- Ekohry s Poľanou – CHKO Poľana
- Dobrovoľnícky hasičský zbor Hriňová
- KAUKLIARI na chodúľoch
- Drevený kolotoč
- Fotenie v kroji
-  Výstava fotografií 

(Hriňovské lazy)

VSTUPNÉ:
Dospelí 3,- € 
Deti a ŤZP 1,- €
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hlavný partner sponzori
Festival z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia
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hlavný partner sponzori
Festival z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

PROGRAM:10:00 – Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hriňovej: 

Slávnostná svätá omša za nositeľom – na svätej omši účinkuje 

folklórna spevácka skupina Hriňovčianky

11:00 – Podpolianske námestie v Hriňovej - Raticov vrch:  

Slávnostný sprievod muzík na konských záprahoch 

12:00 – Malé pódium: A TERAZ MNE ZAHRAJ – jedinečná možnosť 

pre širokú verejnosť rozkázať si svoju obľúbenú pesničku na javisku 

pred muzikou. Hudobný doprovod ĽH FS Hriňovčan

12:00 – Areál: ukážky výroby drevených vyrezávaných krížov, 

fujár a gájd – prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname 

nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Reprezentatívnom 

zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

14:00 Galaprogram: SPOD POĽANY – program o fenoménoch 

tradičnej ľudovej kultúry z Podpoľania zapísaných 

v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho 

dedičstva Slovenska a Reprezentatívnom zozname 

nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO  

(autor: Mgr. Ján Paprčka, spolupráca:  

Mgr. art. Roman Malatinec, Mgr. Michal Machava)

Z 13. ročníka Muziky pod Poľanou v Hriňovej budú 

zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré  

budú publikované v masovokomunikačných  

prostriedkoch a na webovej stránke www.hrinova.sk

Vstupné:  Dospelí 3 €  deti, mládež a ZŤP 1,5 €

ÚČINKUJÚ:
Rozkazovači a muzikanti štyroch  

generácií z Hriňovej – Emil Šulek,  
Ján Krnáč - Šeďo, Martin Krnáč - Šeďo,  

Lukáš Ilčík (rozkazovači), Ján Hronček  

starší, Ján Paprčka mladší, Samuel Suja,  

Miroslav Trebuľa, Peter Paprčka,  
Dušan Dymo, Stanislav Záň (muzikanti)

ĽH Ďatelinka a rozkazovači
Ľudová hudba Jaroslava Harazína

Ľudová hudba Mira Kapca z Detvy a rozkazovači  

- Jozef Smutný, Jaroslav Marunčiak a Ján Baláž

Ľudová hudba Vrchovská ruža  
a rozkazovači zo Zvolenskej Slatiny

Ľudová hudba HájičekĽH FS Hriňovčan Fujaristi z Podpoľania – Milan Šulek z Dúbrav,  

Ján Cerovský z Hriňovej, Štefan Hukeľ zo Stožku 

Gajdoši – Michal Machava z Hriňovej  

a Tomáš Blažek z Nitry



LC19-31_strana 10

10
zahraničie / SLUŽBY, Bývanie

Donald Trump je si najnebezpeč-
nejší prezident v histórii USA. Keď 
sa stane v našej „globálnej dedine“ 
niečo kľúčové, následky nesieme 
všetci. 

Žiadne „kríza sa nás nedotkne!“ sa 
nekoná, je to zbožné prianie a je úplne 
mimo realitu. Trump spustil takýchto 
katastrofických scenárov hneď niekoľ-
ko naraz. 

Prvým je jeho zrušenie dohody o 
boji proti klimatickým zmenám (Paríž-
ska dohoda), demonštrované odstráne-
ním solárnych panelov z Bieleho domu. 
Spomeňte si na to pri každej bleskovej 
búrke, nasledovanej záplavami, hlav-
ne keď ich bude búdať, čo sa už vlast-
ne deje. Húfy klimatických utečencov 
nám čoskoro budú búšiť na dvere tak, 
že príchod tých dvoch miliónov vojno-
vých utečencov budeme raz pokladať 
za tréning pre nováčikov. Týchto sme 
zvládli a civilizáciu nám tu nikto ne-
rozvrátil. Káčer Donald nám tu však 
zarába na oveľa väčší problém. 

Hneď druhým, čo do dôsledkov 
akútnejším, je jeho ekonomická vojna s 
Čínou. Nemám za mak sympatie ku ko-
munizmu, ale Čína je komunistická asi 
tak, ako bol Berija (šéf NKVD za Stali-
na) čisto pragmatický. Ilustruje to sláv-
ny výrok Teng Siao-Pchinga, keď mu 
nejaký soviet vyčítal, že veď tam budu-
jú kapitalizmus: „Nezaujíma má, či je 
mačka čierna alebo biela, ale či chytá 

myši!“ Nejeden laureát Nobelovej ceny 
za ekonómiu už pred vyše dekádou 
predpovedal, že Čína bude najväčšou 
ekonomikou sveta. No a pán prezident 
USA sa rozhodne s touto ekonomikou 
viesť colnú vojnu. Viesť sa dá, iba keď 
ste Trump. Vtedy ste na dôchodok za-
bezpečení dostatočne. 

Dôsledky pre Slovensko? Ekono-
mická (colná) vojna spôsobí pokles glo-
bálneho obchodu. Ekonomika, ktorá je 
tak závislá na exporte ako Slovensko, 
to pocíti extrémne. Výkyvy na finanč-
ných trhoch sú pre našu ekonomiku 
ťažko vyrovnateľné. 

A ďalej, keďže Trump, so svojim 
podnikateľským prístupom si vidí iba 
po špičku nosa, ignoruje fakt, že sa 
nám mení klíma pôsobením ľudskej 
činnosti. Do Európy sa nám za pitnou 
vodou pohrnú stámilióny ľudí a Slo-
vensko určite nebude už len tranzitnou 
krajinou. Aj vďaka pánovi prezidentovi 
Trumpovi. 

Jedinou cestou, ako sa z tohto 
marazmu dostať, je presviedčanie a 
osobná angažovanosť. Presviedčať ne-
znamená napísať status na sociálnej 
sieti, ale zavolať rodičom, priateľom, 
známym, ak sme v zahraničí, navštíviť 
ich, ak máme tú možnosť, a vysvetliť 
im prečo je ignorovanie pripustenia ta-
kýchto ľudí k moci (aj u nás na Sloven-
sku) nebezpečné pre nás všetkých.

Prezident Trump a Slovensko 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. , 
7.11. , 28.11. , 19.12. 2019

Podkriváň . . . . . . . . 9,00 hod.
Mýtna . . . . . . . . . . . . 9,25 hod.
Dobroč . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Kotmanová-CBA. . . 10,05 hod.
Divin . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.
Tuhár-host. Eva . . . . 10,50 hod.
Ružina-kostol . . . . . 11,05 hod.
Lovinobaňa . . . . . . 11,20 hod.
Cinobaňa . . . . . . . . 11,40 hod.
Točnica-zvonica . . . . 12,05 hod.
Podrečany-kostol . . 12,20 hod.

Veľká Ves . . . . . . . . 12,40 hod.
Kalinovo. . . . . . . . . 13,00 hod.
Breznička . . . . . . . . 13,15 hod.
Poltár-Zelené-host. 13,40 hod.
Rovňany-pošta . . . . 14,00 hod.
Hrnčiar. Ves-pošta . 14,20 hod.
Hrn. Zalužany-pošta 14,40 hod.
Vidiná-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Tomášovce . . . . . . . 15,20 hod.
Halič-CBA. . . . . . . . . 15,40 hod.
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 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,20

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

34

 0950 266 604 0950 266 604

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Bitufl exroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
  a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
  materiál zn. Index

Kvalitný materiál pre 
nerozbitné zasklievanie 
a prestrešovanie

polykarbonát
plexisklo
hliník

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
www.polykarbonat.sk/akcia

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

2 s DPH

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight Makrolon Ultralight 

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

 s DPH
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

VIZITKY
0905 915 039
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radíme / zamestnanie

Aj uprostred horúceho leta a  chvíľ 
plných pohody a  oddychu sa môže-
me nakaziť rôznymi bakteriálnymi 
ochoreniami, ktoré vyžadujú liečbu 
antibiotikami. 

Je dobré si pripomenúť všeobecné zá-
sady, ktoré sú dôležité pre správny účinok 
antibiotík v našom organizme, a tiež pre 
čo najmenej zdravotných komplikácií vy-
plývajúcich z liečby.

Jednoznačným pravidlom je vyhnúť 
sa pobytu na priamom slnku, najmä 
v čase od 11:00 do 15:00. Vtedy je slnečné 
žiarenie mimoriadne intenzívne a  jeho 
interakcia s kožou  môže do niekoľkých 
minút až hodín vyvolať nepríjemnú 
fototoxickú reakciu, ktorá sa prejaví 
vyrážkami, pľuzgiermi a  výrazným za-
červenaním či svrbením. Túto reakciu 
vyvolávajú najmä penicilín, sulfonamidy 
či tetracyklín. Ak po slnku musíte prejsť, 
určite si natrite povrch kože prípravkom 
s  účinným filtrom UVA/UVB a  ochran-
ným faktorom SPF 50 a viac.

Rovnako je rozumné počas užívania 
antibiotík úplne sa vyhnúť konzumá-
cii alkoholických nápojov. Niektoré 
antibiotiká, najmä metronidazol, cefa-
losporíny či tinidazol, zvyšujú koncen-
tráciu acetaldehydu, čo je medziprodukt 
odbúravania alkoholu. Antibiotiká môžu 
vyvolať závažné problémy ako zvraca-
nie, závraty, neschopnosť sa nadýchnuť, 
začervenanie tváre, bolesti hrudníka a 
hlavy. Antibiotiká zaťažujú pečeň rovna-
ko ako alkohol a preto touto kombináciou 

môže dôjsť k  poškodeniu pečeňového 
tkaniva.

Zlatým pravidlom je aj pravidelné uží-
vanie antibiotík v  presne stanovenú 
hodinu. Táto pravidelnosť je kľúčová pre 
udržanie správnej koncentrácie antibio-
tika v  organizme. Tá umožňuje účinnú 
elimináciu baktérií, ktoré vyvolali ocho-
renie. Rovnako dôležité aj využívanie 
celej dávky antibiotika. Aj keď sa už 
cítite zdraví, neznamená to, že všetky 
baktérie boli vyhubené. Aj po niekoľkých 
dňoch relatívneho zdravia sa príznaky 
ochorenia môžu vrátiť.

Pri liečbe kotrimoxazolovými anti-
biotikami je treba si dať pozor na kon-
zumáciu citrusových plodov či džúsov. 
V priebehu terapie tetracyklínmi a fluro-
chinolónmi je potrebné obmedziť konzu-
máciu mlieka a mliečnych výrobkov, kto-
ré znižujú vstrebávanie týchto antibiotík, 
čím sa výrazne znižuje účinnosť liečby.

Najdôležitejším pravidlom pri liečbe 
antibiotikami je disciplína a  pravidel-
nosť ich užívania, tak ako vám to uviedol 
lekár a  lekárnik. Nedo-
statočná či nesprávna 
liečba môžu viesť 
k  ťažkému priebehu 
bakteriálnych ocho-
rení, nežiadúcim 
účinkom, a  koniec 
koncov, ku zvýšeným 
nákladom spojených 
s liečbou.

Antibiotiká v lete

» Miško Scheibenreif

4
6

82

7
1

3

7
2

8
6

3

74

9
31
79

8

42
8S

U

D

O

K

U

48
27

27
16

3

4
3
16

3
1

2

61
2

8

3
57

4

8
3

2
S

U

D

O

K

U

10
-0

15
1

Ponúkame prácu 
zváracím technikom

Miesto výkonu
Námestovo

Termín nástupu
Ihneď / dohodou

Druh pracovného pomeru
Živnosť

Odmena
10 € / 1 hodina
UBYTOVANIE HRADENÉ

Kontakt: Lucia Daněk
Tel.: 0948 450 300 
Mail: info@mandmpersonal.sk
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Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 45
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24

3Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.

Nie začína zábava, začína program, ale 
začína sa zábava, začína sa program.

Slovenčina naša
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Fiľakove

Nástup ihneď!

0948 35 66 75

800 € brutto / mesiac

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

VIZITKY
0905 915 039

INZERCIA
0905 915 039
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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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
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 

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

Akcia platí od 02. 08. 2019 do 08. 08. 2019 alebo do vypredania zásob.

Samsung RB33J3315WW
Kombinovaná chladnièka

156€
UŠETRI

429 €
585€

W
a
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
63
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:


	LC19-31_strana01
	LC19-31_strana02
	LC19-31_strana03
	LC19-31_strana04
	LC19-31_strana05
	LC19-31_strana06
	LC19-31_strana07
	LC19-31_strana08
	LC19-31_strana09
	LC19-31_strana10
	LC19-31_strana11
	LC19-31_strana12

