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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností

Pozor na prílišné sebavedomie
Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!
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Železničná 39, Revúca tel. 0949 707 530

NAJVIAC PEŇAZÍ
ZA
NAJNIŽŠÍ ÚROK

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Čo má vedieť pacient o e-zdraví?
Možno povedať, že niet lekárne, zatiaľ však nie sú zdravotnícke zariav ktorej by si pacient nemohol vybrať denia vybavené ich čítačkami, a preto
svoje lieky bez papierového lekárskeho je v zákone prechodné ustanovenie,
predpisu. Čo by však mal vedieť každý ktoré umožňuje pacientovi vybrať si
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso- svoje lieky predpísané elektronickým
lekárskym predpisom pomocou rodnébom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta- ho čísla.
vený elektronický lekársky predpis
4. Recept po uplynutí platnosti
Ak pacient bude počuť vetu od ses- „zmizne“
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje
Platnosť lekárskeho predpisu je už
iba papierové recepty“, tak jednoznač- roky nezmenená – týždeň platí väčšina
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri receptov, tri dni recepty na antibiotiká,
predpisovaní lieku je lekár povinný päť dní na omamné a psychotropné
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to lieky a jeden deň recept z pohotovosti.
je správny názov pre ľudovo povedané Po prekročení tejto lehoty nie je recept
elektronický recept. Štátne orgány však lekárnikovi dostupný.
nateraz takéto postupy tolerujú.
5. Lekár môže predpísať lieky až na
2. Pacient má právo vybrať si lieky dvanásť mesiacov
v ktorejkoľvek lekárni
Snáď najzásadnejšou novinkou, ktoNapriek tomu, že mnohí pacienti rou e-zdravie uľahčí pacientom život je
v ambulancii občas počujú vetu „choď- možnosť vystavenia tzv. opakovacieho
te dole do lekárne, poslal som vám tam lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie- chronickí pacienti, ktorí majú dobre
čo také ako odoslanie elektronického a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po
receptu do konkrétnej lekárne, lekár zvážení lekára nepotrebujú časté konodosiela všetky záznamy na centrálne troly. A tak pacienti budú môcť navštíúložisko. To, kde si pacient vyberie svo- viť svojho lekára raz za pol roka či rok
a v intervale, ktorý im lekár stanoví si
je lieky je len a len jeho rozhodnutie.
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod- jednoducho iba vyberú lieky v ktorejkoľvek lekárni.
ného čísla
E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo
Do roku 2021 budeme mať všetci (vrátane detí) občianske preukazy s elek- život – lekárom, lekárnikom, ale predotronickým čipom. Umožnia prístup všetkým pacientom. Nebojme sa ho vyk mnohým službám – vrátane prístu- užívať čo najviac a spoločne pracujme
pu k službám elektronického zdravot- na jeho zlepšovaní.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
níctva. Umožňujú ich aj v súčasnosti,

Registrovaný zhotoviteľ
REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové
Mierová 52
982 01 Tornaľa

KROVNESSA
Rožňava

Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

Strechy na kľúč.

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

Západné Slovensko

Tornaľa
Daxnerova 13

- kurzy SBS /odborná príprava/

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo
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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

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

enka

,

Stredné Slovensko

28. decembra uplynie rok,
s navždy opustil
ilovaný manžel,
starý otec a zať

KÚPIME

STARÉ KRESANÉ

v Rožňave

0907 887 322

DUBOVÉ A SMREKOVÉ

HRANOLY
A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď !

Kontakt:
0948 356 675

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

krovnessa@gmail.com

s.r.o.

- recepčná a informačná služba

mútočná spomienka
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

KROVNESSA

Smútočn

tel.:

0949 111 223

- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

žňavy.

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

- pult centrálnej ochrany /PCO/

rok
uplynie
decembra il
Dňa 28.
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avždy op
čo nás n
žel,
vaný man
náš milo
zať
ý otec a
otec, star

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

Ro
islav
Fábián z
a, syn Lad .
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra
s ro
a úct
.
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Griffin S Group

- zabezpečovanie poduja�

36-0006

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.

- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

Inzerát, ktorý predáva

0907 887 322
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politická inzercia, SLUŽBY
Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

CIA
R
E
Z
N
I 887 322
0907

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vyspelý štát pomáha slabším

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

GE19-14 strana-

3

4
EDITORIÁL / SLUŽBY

Stavať áno, ale z čoho?
Tehla, panel, drevo. To sú chronicky
najznámejšie stavebné materiály u nás.
Na výber je ich však oveľa viac. Tak
sa na ne pozrime bližšie. Alternatívne
stavebné materiály predstavujú možnú náhradu konvenčných stavebných
materiálov. Ich využívaním znížime
negatívne vplyvy na životné prostredie. Najčastejšími alternatívami sú prírodné materiály – hlina, drevo, prútie,
lomový kameň, trstina, slama, korok,
kokos, konope (najmä na tepelné izolácie), recyklovaný kameň, tehla, betón.
Menej sa používa papier, plast, pneumatiky, fľaše a plechovky.

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

teriál, obľúbený v interiéri a exteriéri.
Pôsobí veľmi esteticky, spĺňa všetky
požiadavky na zdravé bývanie, ekológiu a recyklovateľnosť. Výhodou sú
jeho mechanické vlastnosti, statická
spoľahlivosť a ekologická neškodnosť.
Pobyt človeka v prostredí so živým
alebo technickým drevom má pozitívny vplyv na jeho fyzické a psychické
zdravie.

Využitie slamy
V minulosti slúžila ako krytina
striech jednoduchých domov. Dnes
sa ako vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby vo forme lisovaných
Výstavba na báze hliny
blokov využíva i na výstavbu rodinTento materiál čisto prírodného ných domov. Podobne ako hlina má
charakteru je často dostupný priamo nízku energetickú náročnosť výroby a
či blízko miesta výstavby. Odpadá tak dopravy, lebo sa väčšinou nachádza v
energetická náročnosť na výrobu a blízkosti miesta výstavby. Najčastejšie
dopravu. Hlina má výborné tepelno- sa zo slamy zhotovujú obvodové ste-akumulačné a zvukovo-izolačné vlast- ny, pričom sa kombinujú s dreveným
nosti. K jej prednostiam patria prieduš- skeletom, aby sa zabezpečila nosnosť
nosť, schopnosť regulovať vlhkosť a stien.
stopercentná recyklovateľnosť. Možno
ju využiť na nosné i nenosné steny v
podobe nepálených tvaroviek alebo interiérové aj exteriérové omietky. Dá sa
použiť i na podlahy, ako výplňový materiál do stien a prísada do mált. Hlina
je pre svoje pozitívne vlastnosti čoraz
obľúbenejším materiálom.
Tradičné a obľúbené drevo
Aj drevo je tradičný konštrukčný ma- » Zdroj: internet

HorMIx

red

ADRESA: Pionierov 3, Rožňava

ZĽAVOVÝ KUPÓN

Nákup nad 30€ - 5% ZĽAVA
Nákup nad 60€ - 7,5% ZĽAVA
Nákup nad 100€ - 10% ZĽAVA

INZERCIA

0907 887 322

0948 290 720

NAJLEPŠIE PODLAHOVINY
V PONUKE UŽ AJ

KORKOVÉ A VINYLKORKOVÉ
PODLAHY

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

Po.-Pia. 8.30 - 17.00 hod.
Sobota 8.30 - 12.00 hod.

PODLAHOVÉ KÚRENIE
PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK
mobil: 0907 660 214
Šafárikova 33
048 01 Rožňava
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Šafárikova 17/A (vo dvore Rotundy)
Rožava

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

5
zdravie/ relax

Žlčník a strava
Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnejšie?
Žlčník je dôležitý orgán pri metabolizme tukov. Preto všetky tučné a mastné
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlčníku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovokovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ nevoľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, niekedy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.
Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmážaná zelenina, podávané často spolu s
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské príšery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu
Pred konzumáciou mastného sa odporúča tzv. stomachikum alebo digestívum
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svojich problémoch, obyčajne užijú tablety s
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citrónová šťava v sýtenej minerálnej vode alebo
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť
na dovolenke?
V prímorských krajinách je častou chybou, ktorú robia ľudia z neznalosti konzumácia morských príšer – darov mora
spolu s destilátom. Miestni vedia, že najlepšie je k nim víno, inak dochádza často k
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba

POISTENIE

rovnako konzumovať obozretne. Chilli
con carne podľa miestnej receptúry je ťažkou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá
niekedy dokonca môže imitovať až srdcový infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navodí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka
v transporte v tráviacom trakte znamená,
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa
mu do budúcna vyhýbať.
Najriskantnejšie potraviny, koreniny
a nápoje
Sú to vlastne všetky vysmážané, opekané a fritované jedlá. U rizikových ľudí
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie,
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky,
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník?
Nebezpečné športy v súvislosti so žlčníkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv.
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri
náhlom pohybe posunúť a upchať tak prirodzený odtok žlče a žlčníková kolika je
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť
minimálne jedna hodina.
Ako Vás bolí pod pravým
rebrovým oblúkom a vyžaruje pod pravú lopatku,
vyhľadajte lekára. Pravdepodobnosť podráždeného
žlčníka je veľká.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti

Turistická sezóna klope na dvere
Chystáte sa obuť si turistické topánky a vydať sa do hôr za ďalšími dobrodružstvami? Tak by ste ešte pred
odchodom na hory nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie.
Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť
len krátky výlet alebo túru, môže vám
poistenie v prípade nepredvídaných
okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným
starostiam navyše. Zo zákona je totiž
každá osoba nachádzajúca sa v horskej
oblasti povinná uhradiť horskej službe
náklady spojené s výkonom záchrannej
činnosti alebo s pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje len na deti a fyzické
osoby nespôsobilé na právne úkony.
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné.
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné
uzatvárať pri jednorazových výletoch.
V prípade, že na hory chodíte viackrát
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť
celoročné horské poistenie.

Územná platnosť
horského poistenia

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

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

Výhody poistenia do hôr

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

Čo všetko je poistením kryté

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

autor peter mrva

ilustračné foto
preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho respektíve ubytovacieho zariadenia, preprava osoby v tiesni a to po
zemi aj letecky.

Odporúčania horskej služby

Ak sa vydáte na túru, horská služba
radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. Priebeh túry si prezrite na mape
alebo v turistickom sprievodcovi a v prípade potreby využite služby horského
vodcu alebo horského sprievodcu. Na
túru odchádzajte skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa
odporúčaní horskej služby nutné rátať
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne
vám chôdzu uľahčí používanie turistic-
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kých palíc. Na každú túru sa vystrojte
primerane ročnému obdobiu, namáhavosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je
obuv s vibramovou podrážkou a plášť
do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí alebo pri výstupe na sedlo
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a
dostatok tekutín. Na orientáciu použite
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené
všetky dôležité údaje. Používajte vždy
posledné opravené vydanie, vyhnete sa
omylom v teréne. Viac informácií sa dozviete na stránkach horskej záchrannej
služby, kde sú tiež pravidelne aktualizované najdôležitejšie informácie týkajúce
sa aktuálneho stavu v horách na jednotlivé dni.
TEXT: Renáta Kopáčová

6
právnik radí / bývanie

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
»Predám detský bicykel od
7r. Aj trojkolku pre seniorov
chorých. 0940329476

13 RôZNE / predaj

Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

S
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14 RôZNE / iné

U5

15 HĽADÁM PRÁCU

D1 5

16 ZOZNAMKA

O

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 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, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov
!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov


REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQ¹VYSUDFRYQÕFKGČRFK
RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć

Vykúpime

staré driapané, nedriapané perie.
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25
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Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

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

D2

6
3 8

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Názov tovaru

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

5

8

Vtipy
týždňa

Kód
tovaru

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

99-0013-1

01 AUTO-MOTO / predaj

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

13,40 €
15,00 €
19,00 €
23,00 €
28,20 €
32,50 €

6

2
8

36-0072

Občianska
riadková
inzercia

7
hlavu hore / zamestnanie

Kto je lepší kresťan?

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

ÚdSžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy
a 0%.&/:,
možnosť 6#:507"/*";%"3."

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

VIZITKY

94-0059

t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP

75-06

Pred voľbami mi chodili rôzne maily. kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reČasto to boli výmysly a polopravdy a ich álne neexistuje, namiesto toho, aby hájili
šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské svoje čisté srdcia, rodiny a konali skutky
hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, milosrdenstva.
Viac ako homosexuáli, liberáli,
že nebudem krivo svedčiť a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním a šírením ne- moslimovia a ilumináti nás ohrozuje
pravdy. Škoda, že podobným zlozvykom naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a
niekedy podľahnú aj duchovní pastieri a nesvornosť.
ich ovečky. Ľudí, ktorých nepoznáme, by
Nemyslím si, že máme súdiť druhých,
sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich
niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale k láske a dobrým skutkom. Keď nestačí
ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by raz, tak sedemkrát alebo sedemdesiatsesme sa zaoberať „brvnom vo svojom oku, demkrát. Keby nás za naše skutky trestal
namiesto smietky v oku blížneho.“
Ježiš ako figovník bez plodov, ktorý treVidím niekedy kresťanov, ako sa vyťa- ba vytrhnúť zo zeme, bola by tu riadna
hujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom pustatina.
Pane pomôž nám, aby sme nepreje, že sú najmenej štyri zoskupenia, v
ktorých chcú presadzovať kresťanskú po- klínali, ale žehnali, aby sme nesúdili
litiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto druhých, ale odpúšťali im tak, ako odz nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Na- púšťa Boh nám. Pomôž nám, aby sme
koniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo spoločne kráčali do
kresťania získajú vo svojich mini-stranách Tvojho kráľovstva, v
menej ako 5 percent. V tom by nebol až ktorom je miesto pre
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa všetkých. Veď prvý,
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí kto do neho vošiel,
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi.
bol Dismas, ukrižovaStretávam kresťanov, ktorí bez mih- ný za svoje zločiny
nutia oka ohovárajú a posudzujú člove- vedľa Ježiša.
ka, ktorého nikdy nestretli, ale dostali na
neho informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných
» Ján Košturiak

Príjmeme na pracovnú
pozíciu:

3,"&ȴ,3à373

Mzda: àͽͽͽà(ȴà àͽàͽͽͽà(ȴàà?ORQQL

0907 887 322

RCJ ÐıęQJMÐ0908 914 180
info@konstrukter.sk

16 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-2

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

8
EDITORIÁL / SLUŽBY
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Helczman

ba a predaj
spracovanie, výro

MEŇA
PRÍRODNÉHO KA

info@konstrukter.sk

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

... aj atypické rozmery

85-0005

tQBOFMPWÏISPCLZ QPNOÓLZ ISPCZ
tVSOPWÏTDISÈOLZ
tPCLMBEZLSCPW QBSBQFUZ
tQSBDPWOÏEPTLZ 

Inzerát, ktorý predáva

0907 887 322
Práca
v Českej
republike

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

399 €

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO
VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY
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+421 905 552 537
REMIREL, s.r.o. CZ

85 0252



85_0256



    

 

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené


VHODNÉ PRE
ŽENY
A PÁRY



1.500.000 ks
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