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Kierkegaardov dodatok
nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

Železničná 39, Revúca tel. 0949 707 530

NAJVIAC PEŇAZÍ
ZA
NAJNIŽŠÍ ÚROK

0905 638 627

66-0144

VIZITKY

0907 887 322

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

GE19-32_strana-

1

59-0231

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové

BOJUJTE ! Volajte pomoc

REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Registrovaný zhotoviteľ

Mierová 52
982 01 Tornaľa

záložňa
uro

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ničia Vás BANKY ?

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-
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Ak medveď o vás vie, je dobre
Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?
Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

» TASR + red
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Kamenárstvo
Brutovský
Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!
Krátka dodacia lehota!
• panelové hrobky
• urny
• široký výber
hrobov a pomníkov
z prírodného kameňa
rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov
• parapetné dosky
• kuchynské
pracovné dosky

www.kamenarstvobrutovsky.sk
Kamenárstvo Brutovský 058/7343 875
Š�tnická 27, Rožňava 0905 293 781
brutovsky@centrum.sk 0905 655 541
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Rimavská
Sobota

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 887 322
ADVOKÁTSKA

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

KANCELÁRIA

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

JUDr. Lucia Bakošová
Šafárikova 20, Rožňava

0905 662 977

LETÁKY

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

0907 887 322

VIZITKY

0907 887 322
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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SLUŽBY, bývanie
Muštáreň Jablonov
SLUŽBA MUŠTOVANIA
SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Tasak 5l-es
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Slovenčina naša

Nie dal to, ale dokázal to.
Doporučená je zásielka,
odporúčaná môže byť kniha.
V texte nie odsek, ale odstavec.

LETNÁ AKCIA
ZĽAVA VO VÝŠKE DPH
na vystavené sedacie súpravy

Nájdete nás aj v druhej predajni:

LOJA Nábytok, Poštová 66,
98201 Tornaľa
047/5011360

GE19-32_strana-

3

tr@loma.sk

4
hlavu hore / politická inzercia

Mimoriadne obľúbené a turisticky
atraktívne dvojmestie na oboch brehoch Dunaja – Štúrovo a Ostrihom
prichádza s novinkou pre svojich
návštevníkov.
Mesto Štúrovo spoločne s maďarským mestom Ostrihom buduje prvý a v
Európe zatiaľ jediný cezhraničný verejný systém požičovne bicyklov. „Pozdĺž
slovensko-maďarskej hranice vznikne
nová forma verejnej dopravnej služby,
ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej
prepojenosti,“ skonštatoval primátor
Štúrova Eugen Szabó. Prostredníctvom
služby budú môcť obyvatelia a turisti
prejsť cez most bicyklom a súčasne sa
zníži aj miera znečistenia prostredia.
V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich
bude v Štúrove a osem v Ostrihome.

Systém sa doplní o 105 nových bicyklov.
V Ostrihome pribudne do už existujúceho systému požičovne bicyklov 30
klasických bicyklov a 30 s elektrickým
pohonom. V Štúrove bude umiestnených 30 tradičných bicyklov a 15 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom.
Celý systém bude vybavený obslužnou
infraštruktúrou.
Spoločne vyvinutý systém umožní
záujemcom v Štúrove i v Ostrihome vypožičať si bicykel z ktorejkoľvek stojanovej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek
stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené
v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní oboch miest. Verejná
požičovňa bicyklov bude slúžiť miestnym obyvateľom aj turistom. Rozvojové
aktivity uskutočňované v rámci projektu bude na základe úspešného verejného obstarávania realizovať firma
T-Systems Magyarország Zrt. spoločne
so subdodávateľom Neuzer Kft.

» TASR

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Porazíme smrť?
Čítal som viaceré knihy o budúcom
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia
tak, že máme nového Boha - človeka,
ktorý sa chystá poraziť smrť.
Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa
presunie na zosieťované algoritmy a
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom,
že za ľudí budú pracovať stroje, vyriešime choroby a vojny, budeme žiť dlho,
veľmi dlho, večne...
Autori mnohých pohľadov do budúcnosti sú technokrati. Považujú človeka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa
treba lepšie starať, aby sme mu predĺžili životnosť. Život človeka redukujú na
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepočítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho nahradili ľudia so schopnosťami stvoriť
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný?
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás.
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako
človek v posledných storočiach našu
planétu zničil. Človek nebude žiť stovky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi.
Na obezitu dnes zomiera trikrát
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku
2012, ktoré hovoria, že na samovraždy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-

nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo
takmer raz toľko ľudí ako na samovraždy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je
nebezpečnejší ako pušný prach.
Ak chceme hovoriť o budúcnosti
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí,
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Najskôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou,
nepotrebnosťou, depresiami, sebectvom a nedostatkom lásky. Môj otec je
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia
nezomierajú na choroby, ale opustenosť a samotu. Človek chce byť užitočný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás.
A chceme stvoriť
nadľudí a osídľovať
planéty vo vesmíre.
Neporážajme smrť,
ochraňujme život.
Počúvajme Boha a
nehrajme sa na
Neho.

Ján Vojta
vojta@regionpress.sk
0907 887 322

» Ján Košturiak
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Trubanove drogy

Spoločná ponuka
Štúrova a Ostrihomu

5
spoločnosť / SLUŽBY, bývanie

SPOLOČNOSŤ

Africký mor ošípaných už má u nás druhé ložisko

Postihnuté sú nateraz východné regióny
Druhý prípad afrického moru oší- Začalo sa to v Strážnom
paných (AMO) na Slovensku zaAMO bol po prvý raz diagnostikovaný
znamenali v obci Veľký Kamenec v na území Slovenskej republiky v obci
okrese Trebišov.
Strážne pri hraniciach s Maďarskom, o
Vzdialenosť od prvého miesta výskytu ochorenia je približne 5,5 kilometra.
Informovla o tom Štátna veterinárna a
potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej
webovej stránke.
Ako uvádza, ide o jednu ošípanú,
ktorej príčinou úhynu bolo infikovanie
sa vírusom. „Pred úhynom prejavovala
zmeny zdravotného stavu ako zvýšená
teplota, poruchy pohybového aparátu a
kožné zmeny. V danom chove sa v čase
úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná,“ znela informácia. Zdroj nákazy v
čase našej redakčnej uzávierky nebol
jasný a v súčasnosti sa realizuje epizootologické šetrenie.

čom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25. júla.
Štátni veterinárni inšpektori následne
usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove, v ktorom bol výskyt potvrdený. V utorok (30. 7.) v rámci opatrení
na zabránenie šírenia AMO vykonali
preventívnu likvidáciu všetkých ošípaných v obci, ktorých bolo približne 20.

Druhý nález

Veľký Kamenec je druhou slovenskou
obcou s potvrdeným výskytom AMO.
Okrem výskytu AMO v jednom tamojšom chove sa vírus v ďalších chovoch v
tejto obci nepotvrdil. Opatrenia zákazu
chovu ošípaných sa týkajú obci Strážne
a Veľký Kamenec, do ochranného pásma
je zaradený aj Malý Kamenec. Do rozšíreného pásma pozorovania sú zaradené
Likvidácia chovov
Podobne ako v ohnisku v obci Stráž- obce Viničky, Ladmovce, Zemplín, Strene boli ošípané utratené a neškodne od- da nad Bodrogom, Svätá Mária, Svinice,
stránené vo veterinárnom asanačnom Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, Veľústave. Vo Veľkom Kamenci likvidovali ký Horeš, Malý Horeš, Pribeník, Borša,
68 ošípaných v 12 chovoch. Do aktuali- Bara, Klin nad Bodrogom a Černochov.
zovaného ochranného pásma sú zaraRiziko rozšírenia nákazy aj do ďalších
dené obce Veľký Kamenec, Malý Kame- obcí je pomerne vysoké, a to aj vzhľanec a Strážne. O ďalšie obce sa rozšírilo dom na častý cezhraničný pohyb ľudí v
aj pásmo pozorovania.
tejto oblasti.

Foto: Wikimedia

Aktivity pri hraniciach

V Maďarsku evidujú výskyt a šírenie
AMO už dávnejšie. Súčasťou opatrení
je aj vyhľadávanie možných uhynutých
zvierat v prihraničných oblastiach v
okolí obcí, kde bolo zistené ohnisko
nákazy. „Máme prisľúbenú aj pomoc
od armády, aby sme celý ten terén prešli
a hľadali, či tam nie je náhodou niečo
uhynuté,“ skonštatoval riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov.

ICSÓ ÁRPÁD

MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN KÚRENIE VODA

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

Povinnosti chovateľa

Štátna veterinárna a potravinová
správa (ŠVPS) SR upozorňuje na mimoriadnu dôležitosť dodržovania zásady
biologickej ochrany chovov ošípaných.
V prípade úhynu domácej ošípanej
alebo podozrenia z nákazy je majiteľ
zvieraťa povinný to ihneď nahlásiť príslušnej RVPS a veterinárnemu lekárovi.
Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba jednu ošípanú.
TASR + red.
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
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zadechtovaných
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> fasádne komíny
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komínov



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

RGKRGGRKRG

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

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

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €

Slovenčina naša
Nie
prísť tu, ale prísť sem.

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć

Slovenčina naša
Nie
šopingovať, ale nakupovať.
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zdravie / SLUŽBY, zamestnanie

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu
(dokončenie z minulého čísla)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
Základné princípy:
ɧMäsoɜFKXG«GUXK\KODYQHKRY¦G]LH
K\GLQDEH]NRŀHU\E\P¶ŀHWHVLGRSULDħ
PD[LP£OQHSRUFL¯GHQQHSULÏRPMHGQD
SRUFLD SUHGVWDYXMH  JUDPRY J  Yb VXURYRP VWDYH &HONRY£ GHQQ£ KPRWQRVħ
QHP£SUHVLDKQXħɜJ
ɧ Strukoviny b MHGHQNU£W GHQQH SRO
ģ£ON\ VWUXNRY¯Q ,GH£OQH MH VWUXNRYLQ\
QDKUDGLDGYHSRUFLHP¦VDWHGDDVLJ
ɧNízkotučné mlieko a mliečne výrobkybPOLHNRWYDURKELHOHMRJXUW\-HGQX
SRUFLX VL P¶ŀHWH GRSULDħ GYD Dŀ WULNU£W
GRGĊD=DMHGQXSRUFLXVDSRÏ¯WDSRK£U
POLHNDVbREVDKRPWXNXSHUFHQWRNHO¯PRN Q¯]NRWXÏQ«KR MRJXUWX DOHER  J
Q¯]NRWXÏQ«KRV\UDb
ɧ Vajíčkab  SRÏDV W¿ŀGĊD VL P¶ŀHWH GDħ
QDMYLDF GYH FHO« YDM¯ÏND 6OHGXMH VD SU¯MHPŀüWRNYbNWRU¿FKMHQDMYLDFFKROHVWHUROX%LHONDV¼EH]REPHG]HQLD
ɧOvocieMHSRYROHQ«GYDDŀģW\ULNU£WGĊD
=DMHGQXSRUFLXVDSRYDŀXMHMHGHQNXVRYRFLD QDSU¯NODG EDQ£Q MDEONR SRPDUDQÏ
KUQÏHN GUREQ«KR  QDSU¯NODG PDOLQ\ ÏXÏRULHGN\ DOHER ]b Y¦ÏģLHKR RYRFLD QDSU¯NODGPHOµQSROSRK£UD]DY£UDQ«KRRYRFLD
DOHERWULģWYUWLQ\SRK£UDRYRFQ«KRGŀ¼VX
ɧ=HOHQLQDWULDŀS¦ħSRUFL¯GHQQHbĀX-

ERYRĀQ«GUXK\P¶ŀHE\ħYDUHQ£SHÏHQ£ QD SDUH ÏL JULORYDQ£b  MHGQD SRUFLD
]QDPHQ£MHGHQNXV]HOHQLQ\QDSU¯NODG
PUNYDNDOHU£ESDUDGDMNDSDSULNDDOHERKUQÏHNÏHUVWY«KRģDO£WXDN«KRNRĀYHN
GUXKXSROģ£ON\QDNU£MDQHMVXURYHMDOHERYDUHQHM]HOHQLQ\DOHERWULģWYUWHSRK£UD]HOHQLQRYHMģħDY\
ɧ Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilninyɜģHVħSRUFL¯GHQQH
(NYLYDOHQWRPSRUFLHMHMHGHQNUDMHFFKOHEDMHGQRSHÏLYRJFHUH£OL¯SROKUQÏHNDYDUHQHMFHVWRYLQ\U\ŀHDbLQ¿FKRELOQ¯Q3RÏHWSRUFL¯DOHP¶ŀHE\ħDMPHQģ¯
DNMHFLHĀRPQLHOHQ¼SUDYDFKROHVWHUROX
DOHDMKPRWQRVWL
ɧ Sladkosti a pochutiny ɜ Y¿QLPRÏQH
Db MH G¶OHŀLW« Y\EHUDħ VL WDN« NWRU« PDM¼
P£ORWXNXDbWXNMHQHQDV¿WHQ¿b QLHYŀG\MH
WRDOHQDREDOHQDS¯VDQ« 9bSUD[LWR]QDPHQ£QHY\EHUDħVLSOQHQ«NHNV¯N\NRO£ÏH
DbFXNU¯N\U¶]Q\PLWXNRY¿PLQ£SOĊDPL
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. 9¿]QDPQ¿ HIHNW MH PRŀQ« YLGLHħ Xŀ
RbģHVħW¿ŀGĊRY$NSUHWUY£YDY\VRN£KODGLQDFKROHVWHUROXNbVORYXVDGRVW£YDM¼ OLHN\ ɜ K\SROLSHPLN£
QD ]Q¯ŀHQLH KODGLQ\
WXNRY

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
t3VǏOâQSBDPWOÓL 680,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ$OBE U ûNFTBǏOFCSVUUP PENFOZ
ÚESžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk

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

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Slovenčina naša

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

Nie párty, ale zábava.

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

S

15 HĽADÁM PRÁCU

1 7 9 5
6

1 8

U

16 ZOZNAMKA

9
3 9 5

D

Chcete si
podať
inzerát?

7 4
6 8
7 4

O3
K 8

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

U

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

7 6
2
U4
D8 5

37-0164

O3 7
K 5
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6
3

4

9 8
5

2

1

S

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.

1

6
9

4
5 9

2
4 2

3
7
3 6

94-0132

Občianska
riadková
inzercia

7
právnik radí, škola / bývanie
Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

Kriticky o kritickom myslení

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

Nadviažem na text o kritickom
myslení (KM) z minulého čísla. Vyučovanie KM je dôležité nielen v
rámci predchádzania extrémistickým názorom, konšpiráciám alebo
manipuláciám.

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

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

Je dôležité aj z hľadiska výchovy k
občianstvu a politickej gramotnosti,
aby nová generácia predchádzala vážnym chybám v spoločenskom živote.
Žiaľ, sme v situácii, keď mnohé osobnosti propagujú informácie bez KM
- nevedome alebo schválne. Robia tak
aj mnohé médiá, najmä informačné
kanály na internete, ktoré sú žiakom
najbližšie. Aj keby sme dospeli ku koncepcii KM na vyučovaní, ťaháme za
krátky koniec, pretože nám konkurujú médiá a osobnosti, ktorých „berú“
mladí vážnejšie ako učiteľov. Obávam
sa, že snahy viesť novú generáciu ku
KM budú málo účinné. Nejaký účinok
nie je vylúčený, no ciele netreba preceňovať.
Napriek tomu treba poukazovať
na prejavy osobností. Neraz sú autoritami nielen pre žiakov. Nemusia to byť
len ľudia z populárnej kultúry, ale aj
činitelia, ktorí môžu ovplyvniť alebo
ovplyvňujú štát. Aj títo vyslovujú výroky, ktoré maria snahy školy i rodiny
viesť deti k triezvemu mysleniu.

V týchto dňoch rezonujú vo vrcholnej politike drogy. Jeden z politikov sa
priznal pred mladými, že bral drogy.
Ako učiteľ takéto vyjadrenie nemôžem
prijať ani z úst bežného učiteľa, ani
vplyvného politika. Do tejto osobnosti
sa „pustili“ iní, ktorí mali alkoholový
škandál, alebo kontakty s ľuďmi, čo
sa zaoberajú nelegálnou činnosťou či
politici, čo propagujú totality. Zlodej
kričí, chyťte zlodeja! Len na chvíľu si
predstavte, ako to ničí výchovné snahy
školy či rodiny.
Okrem toho, v školách hovoríme o
marihuane, argumentujeme žiakom,
aká je riziková, škodlivá, nelegálna.
Pritom sa legálne užíva obrovská časť
drog, z ktorých štát žije, dovolí ich
propagovať, ba ich viac-menej toleruje. Napr. alkohol, ktorý masívne ničí
ľudí, rodiny, vzťahy a podliehajú mu
aj politici, čo je tolerovaným verejným
tajomstvom. Je to takisto kategória
drog a možno nebezpečnejšia ako marihuana. Avšak KM našich osobností
v tejto oblasti zlyháva a svoju nevedomosť či zámernosť šíria. Potom sa chcú
zázraky od učiteľov, ktorých vplyv je
prirodzené menší ako verejne činných.
Otázkou je, či práve tí majú dôvod povýšiť KM na jednu z priorít školy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

66-0148

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

(dokončenie z minulého čísla)
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

63-0121

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

www.balkona.eu
0918 477 323

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

viac ako

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

obnova: eternitových
plechových
plochých

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

0940 776 203
Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

KÉ BRIGÁDY

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

Za sumu

399 €
€
449

399 €
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DOPR

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

 

IENKY

PONÚKAME ŠTUDENTS

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm


  

0905 552 537
0915 971 823

85_0538

Materiál - prvotriedna kvalita

CALL CENTRUM:

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

BEZ DEMONTÁŽE

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

0800 500 091
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Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

MZDA
OD 850 € DO 1300€

85_0005

Ruské skleníky - ZGT

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý
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