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Týždenne do 35 000 domácností

Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt
bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú 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 nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogancie a necitlivosti? Prečo
si úradníci dovoľujú
na najslabších a darebákom dajú pokoj?
Raz sa však možno
budú mocní tohto sveta zdola pozerať na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO
76-0012

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

INFO: 0905 328 814

LEXAN

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL,
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ
NA OKNÁCH A DVERÁCH

škridla výpredaj

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

freeSAT-50%
Z
ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

OPRAVA
RÝCHLOČISTIAREŇ PERIA
A SERVIS

76-0006
76-0008

JARNÁ
ZĽAVA

EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

finančná ochrana

76-0054

VÝROBA PAPLÓNOV, VANKÚŠOV A VANKÚŠIKOV

zámkov, dverí
a okien

ŠURANY, hlavná cesta pri Technokove smer Podhájska

0907 737 756

PO - PIA 9.00 - 17.00 hod. a SO 9.00 - 12.00 hod.
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od 6.5. do konca mája

Info: 0902 848 368

76-0058

t.sk

STRECHYNA KĽÚČ

66-0086

aze

Nebojte sa ! volajte

.sk

ex@

76-0032

rol

0905 638 627

OSKAR ŠTAUBERT ml.
www
osk .oskaro
lex
a

Máte DLHY ?

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

» Ján Košturiak

76-0059

Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami 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 ničomu 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 podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus
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Nové
Zámky

Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
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 ZRAZU 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, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych 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 zmenu, 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 nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, 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 neurobili nič a teraz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum do hrsti a pekný týždeň!

V Nitrianskom kraji pribudli
nové autobusy
Cestujúcim v Nitrianskom samosprávnom
kraji slúži od začiatku mája deväť nových moderných autobusov. Do konca tohto roka pribudne ďalších 20 vozidiel. K modernizácii
vozového parku sa spoločnosť Arriva zaviazala v roku 2016 po výhre v prvom medzinárodnom tendri na verejnú dopravu na Slovensku.
Podľa zmluvy, ktorú podpísali zástupcovia Arrivy s predstaviteľmi samosprávneho kraja, zmodernizuje dopravca v priebehu desiatich rokov
autobusy, vybaví ich klimatizáciou a bezplatným
wifi pripojením, zníži ich vek a zvýši počet nízkopodlažných autobusov. „Pri podpise zmluvy sme
sa zaviazali, že viac ako polovica autobusov bude
klimatizovaná, 60 percent bude mať wifi pripojenie
a elektronické informačné tabule, ktoré pomôžu
zlepšiť orientáciu a informovanosť cestujúcich. Zároveň sme sa zaviazali, že priemerný vek autobusov klesne pod osem rokov,“ povedal László Ivan,
generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.
Sedem moderných autobusov bude voziť cestujúcich na trasách Nitra – Levice, Nitra – Vráble,
Nitra – Kostoľany pod Tribečom, Nitra – Rišňovce
a Nitra – Piešťany. Nové autobusy Iveco Crossway
Line 12 majú kapacitu 49 miest na sedenie a ďalších 38 na státie. Dvojica nových autobusov Iveco
Crossway Line 10,8 s kapacitou 37 miest na sedenie
a 39 miest na státie doplní vozový park Arriva Nové
Zámky.
» TASR

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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
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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

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

Východné Slovensko

7FOEPNBUTQPMTSP ,PNÃS˯BOTLÃDFTUB /PWÊ;ÃNLZ
5FMˁ  FNBJMPCKFEOBWLZ!WFOEPNBUTL
XXXWFOEPNBUTL

76-0060

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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SPORENIE NA BÝVANIE
JE A BUDE V KURZE
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Nazval by som ich prekvapivé. Po zmenách,
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cykle sporenia.
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alebo detské sporenie.
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Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
o zvietatkách

01 AUTO-MOTO / predaj

» Čo je to ovca?

Ovca je koza, ktorá sa dala
spraviť trvalú.

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim starú motorku v
akomkoľvek stave, JAWA
ČZ...Tel. 0905121391

»

03 BYTY / predaj

Prečo má bocian také
dlhé nohy?
Aby ho žaba nekopla do
zadku.

» Predám zrekonštruovaný
3-izb. byt v NZ aj so zariadením.Tel. 0905144110

»

04 BYTY / prenájom

Prechladne žirafa,keď
stojí v studenej vode?
Áno, ale až po týždni.

05 DOMY / predaj

» Príde zlodej v noci do

domu a počuje papagája
ako mu vraví:
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí.
Zlodej vezme deku zakryje
klietku
a papagáj znova škrieka:
- Ferri, nie je papagáj, Ferri
je pitbul.

» Predám zrekonštruovaný RD v Dolnom Ohaji.Tel.
0905144110

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

» Tri sliepky sa hrajú na

11 HOBBY A ŠPORT

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 2 zmeny

Základná mzda
+ ostatné príplatky

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

CIA
R
E
Z
N
I
9 018

-50%

77
0907

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0003

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

toho strážneho psa, čo
sme si od vás kúpili. Môžete nám poradiť, ako to
máme zariadiť, aby nás
pustil domov?

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

12 DEŤOM

schovávačku. Prvá sa
schová do kurníka a druhá
do šopy. Tretia hovorí:
- 1, 2, 3 už idem.
Zakopne a povie:
- Kurník šopa.
- Do kelu, našla nás.

» - Haló, volám ohľadne

NOVAPLAST

Ponuka práce

45-0008

» Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
» Odveziem nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
» Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

75-06-3

09 DOMÁCNOSŤ

» Malá mola sa vybrala v

jednom malom domčeku
po prvý krát na let. Keď sa
vrátila mama sa jej hneď
pýtalo ako bolo a ako všetko prebiehalo. Na to natešene malá odpovedala:
- Veľmi dobre to išlo, ako
som si lietala, všetci mi
tlieskali.

»

Vyjde vrana z krčmy,
párkrát laxne zamáva
krídlami a povie:
- kašlem na to, idem peši.

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

» Sedia si tak dva leňo-

16 ZOZNAMKA

chody na strome a nehýbu
sa deň, nehýbu sa druhý
deň, nehýbu sa tretí deň.
Nakoniec jeden otočí hlavu
a druhý na to podráždene:
- Nestresuj!

»

Medveď zvolá poradu
na lúke: „Za posledný rok
zrazilo auto 83 mačiek! Je
to hrozné... Ehm, poprosím
myši vzadu, aby prestali
robiť mexické vlny.“

Chcete si podať inzerát?

» redakcia

Návod nájdete na strane 5 dolu.
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zdravie / služby

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
Vitamín D má hlavnú úlohu v regu- dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením
lácii metabolizmu vápnika a fosforu hladiny glykovaného hemoglobínu
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby (HbA1C), čo svedčí o zhoršení metaboa vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho lizmu cukru a riziku vzniku cukrovky,
nedostatku vznikajú ochorenia kos- alebo jej zhoršenia
tí – osteomalácia, osteopénia, osteo- 2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší
poróza, rachitída.
Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou predpoklad ochorenia srdca alebo ciev,
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia horšiu reguláciu krvného tlaku
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v 3. Nádorové ochorenia – vitamin D
staršom veku, môžu mať vážne násled- cestou svojich receptorov a aktívnej forky. Obozretnosť treba už pri zistení my kalcitriol bráni vzniku malígnych
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii. ochorení. Najviac je dôkazov pre rakoviOsteomalácia sa prejavuje cit- nu konečníka a hrubého čreva, prsníka,
livosťou alebo bolestivosťou kostí, prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri
hlavne v driekovej oblasti a na nohách. rozvoji už rozvinutých nádorov.
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy, 4. Imunitný systém – nedostatok
môže byť bolesť svalov. Bolesť kostí je vitamínu D zvyšuje náchylnosť na auvýraznejšia pri zaťažení a pri pohybe. toimunitné ochorenia (celiakia, cukKosť sa v najťažších formách môže de- rovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná
artritída, skleróza multiplex), ale aj na
formovať.
Rachitída, nazávaná aj krivica ale- bežné infekčné ochorenia dýchacieho
bo anglická choroba, sa u detí prejavuje systému
rôznymi poruchami rastu kostí a ich 5. Obezita – vitamin D je rozpustný v
deformitami. Týkala až 90 percent detí tuku a ak je tukového tkaniv Británii, ktorým sa v priemyselných va viac alebo veľa je uložeoblastiach v 19. storočí dostávalo málo ný viac tu, potrebné hlaslnečného žiarenia.
diny v krvi sú nižšie, ide o
Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí relatívny nedostatok.
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v (pokračovanie naburôznych systémoch a pri rôznych ocho- dúce)
reniach:
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
1. Metabolické ochorenia – nedostaDiabetologička, odborníčka na poruchy
tok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou
metabolizmu a výživy
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» „Šťastná rodina je ten
najkrajší Boží dar. Podobá
sa naladenej lýre - každá
struna vydáva iný tón, a
predsa spolu vytvárajú
krásnu harmóniu.“
Božena Němcová, česká
spisovateľka 1820 - 1862
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Citáty
o rodine
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» „Nejedného človeka,
ktorého obdivuje celý svet,
nikto neobdivuje v rodine.“
Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický
ﬁlozof, štátnik 1533 - 1592
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8
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» „Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by
sa zmenil na raj.“
Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
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» „Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak
vytvorili štát. Aby vytvorili
štát, nadobudli vedomosti.
Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli
poctiví, stali sa ich rodiny
poriadnymi. Keď rodiny
boli poriadne, aj štát sa
riadne spravoval. A keď sa
poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a
spokojnosť.“
Konfucius čínsky učiteľ,
editor, politik a ﬁlozof -550
- -478 pred n. l.
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

» redakcia

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

Chcete si
podať
inzerát?

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0004

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

NZ19-19 strana-

76-0033

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

45-0039

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

5

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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

6
za život / SLUŽBY, bývanie

Žijeme v záľahe emócií
vodcov s ich životopismi funguje od
začiatku existencie ľudstva. Niekedy
sa história píše doslova cez osudy jednotlivcov – jej pokrok, ale aj úpadok a zvrat.
Žiaľ, tento obraz nie vždy je objektívny,
Na jednej strane pri emotívnych príbe- keďže príbehy bežných ľudí a skupín sú
hoch ide o stratégiu, ako čo najviac zaujať „nemé“.
Doba emotivizmu má svoje veľké riziposlucháča, pritiahnuť adresáta určitého
posolstva. Najoceňovanejší novinári ká. Otvára sa možnosti zneužitia a masú tí, ktorí ilustrujú informácie prí- nipulácie. Pri skutočnosti podanej cez
behmi. Niekedy si príbehy dokonca subjektívne príbehy hrozí, že na jej zák„vymýšľajú“. Také prípady sa odhalili i lade si vytvoríme univerzálny pohľad na
v renomovaných denníkoch. Nielenže veci. Hoci to vieme, city sú niečím, čomu
sa pravda tým spochybňuje, ale aj sa nedá zabrániť. Súčasný prehnaný
lož „prikrášľuje“. Raz vyvolané emócie emotivizmus sa neobjavil z čista jasna. Je
totiž ťažko možno vymazať z pamäti ľudí, reakciou na predošlý extrémny racionahoci sa skutočnosť ukáže celkom iná. Po- lizmus, ktorý zatlačil skúsenostné a zmyscity a celkové dojmy nás ovládajú, hoci by lové vnímanie do úzadia a prejavoval sa
sme si to neželali. Ostávajú v podvedomí vo forme absurdnej špekulatívnosti, keď
a ak sa im aj vedome bránime, pretrvávajú . Pravda sa doslova odtrhávala od života
a mala svoj vlastný život v myšlienkových
v stave pochybovania.
Zaiste, príbehy a svedectvá sú mocnou štruktúrach. Emotivizmus i prílišný
zbraňou ovplyvňovania mienky. V po- racionalizmus - obe krajnosti deforzitívnom i negatívnom zmysle. Výchova mujú ľudské poznanie. Dnes sa poa formovanie charakteru mladých ľudí hybujeme v extrémne emotívnom
sa nezaobíde bez príkladov životných prostredí, keď rozumové argumenpríbehov uznávaných osobností. Aj ve- ty nielenže nepresvedčia, ale nie sú
riaci ľudia majú vzory svätých, oblasť ani vyhľadávaným spôsobom skúpoznania má svojich mudrcov, história mania. Aspoň do veľkej miery. Verím, že
svojich priekopníkov, kultúra svoje ume- aj táto etapa sa pominie.
lecké celebrity. Princíp vzorov, idolov,
» Mária Raučinová, Fórum života
Žijeme v dobe pocitov. Aj rozhodnutia a životné postoje vytvárame na
základe svojho subjektívneho emotívneho sveta. Je to dobre, či zle?

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

o rodine

Deti predvedú svoj talent

Svoj talent v oblasti spevu, tanca, prednesu
poézie, prózy, hry na hudobnom nástroji či dramatickej tvorby predvedú v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre deti z centier pre deti a rodiny
a náhradných rodín. Najmilší koncert roka už
po 29. raz organizuje spoločnosť Úsmev ako dar.
Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu
predchádza päť regionálnych kôl, v ktorých sa
predstavia deti z jednotlivých krajov. Regionálna prehliadka pre Nitriansky kraj sa uskutoční 5. mája. Najlepšie individuálne a skupinové
čísla zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky 28. mája v Bratislave.
Nádejných mladých umelcov príde podporiť skupina Desmod. „Na začiatku sme chceli prostredníctvom koncertu predstaviť detské talenty, ale
postupne sme zistili, že umenie je aj prostriedok na
liečenie detskej dušičky, prostredníctvom svojich
vystúpení deti získavajú späť stratenú sebaistotu a
sebadôveru. Tento koncert tak nenápadným a svojským spôsobom pomáha deťom sa realizovať a smeruje ich k životným cieľom,“ povedal predseda nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar Roman Hajdák.
Regionálna pobočka Úsmev ako dar v Nitre oslavuje v tomto roku 20 rokov. Pobočka dnes rôznymi
aktivitami a projektmi zastrešuje približne 500
detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Nit» TASR
rianskom kraji.

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

59-0038

EXEKÚCIAMI
VOLAJTE
HÍVJON

59-0042

0915 896 536
Mgr. Bc. Marta
Molnárová

» „Len málokto má takú
veľkú schopnosť sebadisciplíny, aby dokázal udržovať skutočne láskyplne
a konštruktívne vzťahy v
rodine i mimo nej. Sloboda a láska musia ísť ruka
v ruke. Bez sebadisciplíny,
ktorá doprevádza skutočnú lásku, je sloboda vždy
bezcitná a deštruktívna.“
ký psychiater 1936 - 2005
» redakcia
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Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!
DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

„Manželstvo, rodina a
domov má byť zázemím
človeka. Domov je totiž
viac než nádražie, kam sa
prichádza, kade sa prechádza, odkiaľ sa nepretržite
odchádza. Nie je ani nocľaháreň, ani príležitostná
stravovňa.“
Jan Procházka český scenárista a spisovateľ 1929
- 1971

 
 
    


0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

»
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OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

Ceny sú platné od 13.5.2019 do 18.5.2019

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

KVASENÁ KAPUSTA

RAJČINY STRAPEC

na domáci spôsob
voľný predaj

voľný predaj

0,70 €/kg

0,79 €/kg
ČALAMÁDA 1100g

JABLKÁ BALENÉ

SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

balenie 5kg

0,54 €/kg
KALERÁBIK
voľný predaj

cena za 1kg

1,99 €

1,30 €/ks
CHREN

KAPUSTA NOVÁ
voľný predaj

STERILIZOVANÝ 200g
na domáci spôsob

0,49 €/ks

1,15 €/ks

0,70 €/ks

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY
paprika, rajčina, uhorka šalátová, feferónky, chilli papriky, melóny červené atď.

A ČREPNÍKOVÉ BYLINKY

mäta, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška,
šalvia, kari, vegeta-ligurček, rozmarín, koriander atď.

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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EDITORIÁL
/ SLUŽBY
SPOLOČNOSŤ

Európsky parlament je hlasom občanov, má s Radou EÚ rovnocennú právomoc

Budeme voliť tých, ktorí rozhodujú
v Bruseli aj o nás
Voľby sa uskutočnia v celej Európe v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na
Slovensku to budú v poradí štvrté
voľby do Európskeho parlamentu,
ich termín je určený predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.
Voľby do Európskeho parlamentu
(EP) sa uskutočnia v členských štátoch
Únie na rôznych úrovniach. V Belgicku
a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku
a Španielsku, v susednej ČR, ale i na
Slovensku na celoštátnej úrovni. V
Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú
kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby
dokonca povinné - Belgicko, Grécko,
Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu
zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň
volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že
za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že
sa dodržiava i zásada rovnosti mužov
a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v
jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Dátum volieb
Voľby do Európskeho parlamentu v
roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája. 2019. V poradí
dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku,
sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019.

Slovenský nezáujem

a nie iba tých, ktorí si chcú v Bruseli
zarobiť, musíme sa na týchto voľbách
zúčastniť vo väčšom počte. Volieb do
Európskeho parlamentu sa nateraz
podľa prieskumov plánuje zúčastniť 20
percent voličov na Slovensku.

Význam rozhodnutia ísť voliť

Voľby do Európskeho parlamentu
zabezpečujú prostredníctvom volených
poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese Európskej únie a
zaisťujú jej demokratické fungovanie.
Európsky parlament je práve vďaka
tomuto volebnému procesu hlasom
občanov, pričom má spolu s Radou EÚ
rovnocennú rozhodovaciu právomoc v
legislatívnom procese EÚ (s výnimkou
právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby
do EP pre členské štáty mimoriadne
veľký význam.

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku a občan iného
členského štátu Európskej únie, ktorý
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť
do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ani na území iného členského štátu
Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň
konania volieb sa zdržiava na území
Slovenskej republiky.

V nateraz posledných voľbách do EP
odovzdalo pre kandidátov svoj hlas iba
trinásť percent oprávnených voličov.
Zvolení tak boli teda väčšinovo tí, ktorí
majú väčšie fanúšikovské tábory, alebo
verne poslušných voličov, ktorí volia Voľby sú o témach súčasnosti
toho, koho nakáže voliť ich „rodná“
My Európania čelíme mnohým výstrana. Ak chceme zvoliť odborníkov zvam, od migrácie po zmenu klímy,

My rozhodujeme o tom, kto za Slovensko zasadne do týchto lavíc.

foto zdroj EP

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu
od nezamestnanosti mladých ľudí po
ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom
svete. Referendum o brexite zároveň
ukázalo, že Únia nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá sa,
že je stále viac ohrozená, a to vo svojom
myšlienkovom základe, ako aj v praxi.
Európska Únia sa angažuje vo všetkých
týchto a mnohých ďalších otázkach – od
oživenia obchodu po ochranu spotrebi-

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky:
- vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku
na základe hlasovacieho preukazu
alebo
- na základe slovenského cestovného
dokladu, ak nemá trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a ani
na území iného členského štátu
Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný
hlasovací preukaz, predloží spolu s
občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na úpra-
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foto zdroj EP

teľov a podporovanie výskumu. Podporovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajovali samotnú myšlienku demokracie – že
všetci spoločne rozhodujeme o tom, v
akej Európe chceme žiť. Zúčastnením sa
na voľbách rozhodujeme, ich ignorovaním môžeme iba kritizovať.
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené
na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky http://www.minv.
sk/?volby-ep
(ib)
vu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní. V osobitnom
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky
alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov. Potom
hlasovací lístok vloží volič do obálky a
následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.

9
radíme / SLUŽBY

Platenie dane z nehnuteľností je tu

Vydržanie vlastníckeho
práva k pozemku
Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k veci,
a to priamo zo zákona, pričom pri tomto spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva nie je potrebné rozhodnutie
štátneho orgánu či vykonanie právneho úkonu.
Týmto spôsobom môže nadobudnúť
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá
nadobudnúť vlastnícke právo. Predmetom vydržania môže byť akákoľvek
vec spôsobilá byť predmetom vlastníctva s výnimkou vecí, ktoré môžu
byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že
predmetom vydržania môže byť len celá
vec (hnuteľná alebo nehnuteľná). Napriek uvedenému pravidlu však v zmysle
judikatúry súdov možno vydržaním nadobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situáciami kedy vlastník pozemku môže prísť
o jeho časť tým, že túto vydržaním nadobudne vlastník susedného pozemku.
Je potrebné si uvedomiť, že k vydržaniu
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej
držby. To znamená, že nejde o akúkoľvek držbu veci, ale o držbu oprávnenú.
Oprávneným držiteľom je ten, kto je
so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí. Za
takúto okolnosť môže byť považovaná len
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky

Správca dane posiela v termíne do skytnúť úľavu, či odpustenie dane
15. mája príslušného zdaňovacieho hlavne z dôvodu:
obdobia výmer s uvedením výšky 1. veku,
dane. Vyrubená daň z nehnuteľ- 2. získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S
ností je splatná do 15 dní odo dňa (ťažko zdravotne postihnutý / so sprienadobudnutia právoplatnosti roz- vodcom),
hodnutia.
3. poberania dávok v hmotnej núdzi,
4. prevažnej či úplnej bezvládnosti,
Správca dane môže určiť platenie 5. obmedzeného využitia z dôvodu rozdane z nehnuteľností aj v splátkach, siahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávepričom lehotu splatnosti jednotlivých ry alebo umiestnenia na podkopanom
splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň pozemku.
vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená
Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo
daň vyššia ako 33 000 eur, mesto ale- viac úľav súčasne, správca dane vám
bo obec určí platenie dane najmenej v prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre
dvoch rovnomerných splátkach. Daň vás výhodnejšia.
môžete zaplatiť aj naraz, avšak v leV prípade, že nehnuteľnosť nadohote prvej splátky.
budnete dedením alebo dražbou,
uplatnite si nárok na úľavu hneď pri
Platba dane je vopred
podaní daňového priznania.
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.

titulu domnelého nadobudnutia vlastníckeho 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 rozhodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve,
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy,
ak vlastník susedného pozemku odjakživa užíval aj časť priľahlého pozemku,
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplotenia) 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 stanovené podmienky uplynutím vydržacej
doby nastávajú právne následky vydržania. V prípade vydržania nehnuteľnosti
je vydržanie potrebné zapísať do katastra
nehnuteľností.

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. Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás, „bežných
smrteľníkov“.
V praxi môže mesto či obec po-

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

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

» red

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,00 €

14.5. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.
vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod.

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

75-27

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

59-0087

0907 652 710

45-0027

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
17 týždňové

Servírujeme
to najlepšie

na všetko od Tescom
y

=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ

Nové Zámky
Predajné centrum Tescoma, AQUARIO Shopping Center,
Nitrianska cesta 111/A
ARC International, s. r. o., Výpalisko 65
Šurany
TECHNOKOV, Michal Švec, SNP 31
INTEGRAL, Jozef Švec, Námestie hrdinov 9
INTEGRAL, Jozef Švec, SNP 1
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75-34

-20%

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

10
OSVETA

Nechajme niekedy autá stáť, vstaňme a choďme
Jedným z najvýraznejších zdravot- Kedy ste sa naposledy presunuli po
ných problémov Slovákov v posled- vašom meste na väčšiu vzdialenosť
ných rokoch sú sezónne depresie, z bodu A do bodu B pešo?
syndróm vyhorenia, ale aj srdovocievne a respiračné ochorenia, či
alergie. Odpoveď, ako zatočiť s týmito 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 mestských ľudí, je nastavená hlavne na
psychický pracovný výkon a výsledky.
To nás o prirodzený pohyb ochudobnilo.

sa imunita, zvyšuje sa výkonnosť kar- a chuti do práce.
diovaskulárneho systému, prečisťuje
sa dýchací systém. Chôdza zapája do
Prechádzky z práce a do práce po
meste tiež odbúravajú každodenný
stres. Pri chôdzi prirodzene reagujeme 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 omladzuje 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 svojich blízkych. A v obyčajných dňoch sa
riaďte týmto citátom od Pam Brownovej: „Krásu chôdze, pravidelného dyVstaňte a choďte! Zbytočné prepíchu, pokojného spánku, jasného zraku
nanie síl nedodá potrebnú prospešnú
energiu vášmu sebavedomiu, celko- ilustračné foto
zdroj foto: internet či prebudenia sa do nového dňa dokážeme oceniť, len ak ochorieme a uzdravému zdraviu, ani psychike. Naopak,
skôr vás dovedie k ešte väčšiemu
Obyčajné kráčanie urobí po krát- činnosti takmer všetky svaly tela. Zlep- víme sa.“
vyčerpaniu. Na dobitie bateriek po kom čase malý zázrak. Chôdzou sa šuje pohyblivosť čriev, posilňuje kosti
ťažkom dni postačí obyčajná chôdza. zlepšuje vaše celkové zdravie. Zlepšuje a zlepší postoj tela, cítite viac energie
» Miško Scheibenreif

0907 779 018

Noviny pre spestrenie voľných chvíľ...

76-0043

20
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OSVETA

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

„Šťastná rodina, nie je ničím iným,
než predčasným nebom.“ napísal raz
dramatik George Bernard Shaw. Uznávaný 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 spoločenstvo, ktoré ako jediné môže dať dieťaťu 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 ne-

to byť prostredie, ktoré je citovo zrelé a
stabilné.

zdroj foto: internet

ilustračné foto
držia pokope deti, ale kvalitný vzťah.“
Aby sa dieťa mohlo dobre vyvíjať, rodina
musí tvoriť kvalitné spoločenstvo. Musí

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 jednotlivcov 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 najdôležitejšie dávajú rodičia svojim
deťom vtedy, keď s nimi zdieľajú svoj život. Záleží teda na tom, akí sú samotní
rodičia a v akom svetle sa deťom každý
deň ponúkajú.
„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
» ib

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA
iba za

333€
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0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0097
36

Svetový deň rodiny bude 15. mája.
Verejnosť po celom svete si v tento
dátum pripomína Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásila Organizáciou
spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej
stavebnej bunky spoločnosti.
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cestovanie

CESTOVANIE

Bez poistenia by sa mohla vaša dovolenka riadne predražiť

Nezabudnite sa na cesty poistiť

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 nemáte, môžete oň bezplatne požiadať vo
vašej zdravotnej poisťovni. Keďže však
nekryje všetky riziká, je lepšie si pred
cestou do zahraničia vybaviť aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

Európsky preukaz
zdravotného poistenia

Mnohí si možno kladú otázku, na čo
nám je potom Európsky preukaz zdravotného poistenia. Skutočnosť je taká,
že ak cestujete do krajín Európskej únie,
a tiež do Srbska, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Macedónska alebo na
Island, s európskym preukazom poistenca 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, zaplatíte si sami. Rovnako dôležité je vedieť,
že tento preukaz akceptujú len vo verejných zdravotníckych zariadeniach
ale nepokrýva súkromnú zdravotnú
starostlivosť. Rovnako vám nezaručuje 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 povedané spoluúčasť za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a
môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o
hospitalizácie, ošetrenia u zubára alebo o kúpu niektorých liekov. Európsky
preukaz vás pred nimi neochráni. Ak
sa chcete niektorým platbám vyhnúť, je
lepšie uzatvoriť si aj pred cestou do krajín Európskej únie komerčné poistenie
liečebných nákladov. Na druhej strane,
výhodou európskeho preukazu je, že sa
vzťahuje aj na chronické ochorenia. Ak
trpíte chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napríklad
aj dialýzu, je potrebné, aby ste si pred
vycestovaním do zahraničia dohodli jej
poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vaša
poisťovňa vám pri tom môže pomôcť.
Ak sa chystáte dovolenkovať v niekto-

Nezabudnite sa pred cestou na dovolenku poistiť.
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

foto autor SplitShire pixabay

nezabudnite uviesť, do akej krajiny cestujete a aké aktivity budete v zahraničí
vykonávať. Na mnohé športy, ku ktorým patrí napríklad počas leta aj veľmi
obľúbené potápanie, sa treba pripoistiť.
Vždy sa tiež informujte aj o výške poistného krytia. Cestovné poistenie slúži na
pokrytie rôznych rizík, od poistenia liečebných nákladov až po poistenie storna zájazdu či straty batožiny. V jednotlivých poisťovniach sa to však môže líšiť.
Odporúčame preto, aby ste si overili, čo
všetko vaše poistenie zahŕňa.
» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
NITRA: každý utorok o 09:00
a každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19
Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-5

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

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

Najväčší, áno, ale aj v činoch
V týchto dňoch si pripomíname sté rí sa ošívajú frázami, ako vládnuť a správať
výročie úmrtia uznávanej osobnosti, sa nie iba v dni výročí. Dejiny nás poúčajú
ktorou je Milan Rastislav Štefánik. O každý deň.
jeho historickom význame a posolstvách netreba ani písať. V ankete
RTVS sa dokonca stal najväčším SloBiskup Ján Hroboň:
vákom.
„Bol človekom poctivým voči sebe.
Pred štyrmi rokmi sme si zase pripomínali výročie narodenia druhého najväčšieho 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 inšpirovali sa nimi činy mnohých.

Vedel svoje ideály napĺňať poctivo.“

Štefánik ani Štúr
pre dejepis neexistujú

Okrem politikov by sa mali oboznamovať 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,
Spomienka na Bradle
V sobotu 4. 5. 2019 sa konala pietna spo- že ich životy sa neraz účelovo interpretujú
mienka pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezo- a prekrúcajú. V osnovách dejepisu sa však
vej pod Bradlom. Prišlo mnoho osobností, mená Štefánik alebo Štúr nespomínajú. Sú
bývalých vojakov, generálov, zahraničných iba súčasťou vyučovania historických udahostí a mnoho Slovákov. Ja som zostal lostí okolo Slovenského národného obrodoma. Nedokázal by som počúvať či vidieť denia a vzniku Československej republiky.
niektoré osobnosti politického života, kto- Teoreticky, obe uvedené osobnosti môže
ré majú ďaleko od štefánikovského odkazu učiteľ spomenúť dvoma vetami. A hypotea napriek tomu nachádzajú vo svojich pre- ticky ich nemusí spomenúť vôbec. Isto, v
javoch paralely k vlastným konaniam. Vy- učebniciach sa o nich píše, avšak učebnica
užijú každú možnosť na sebaprezentáciu, nie je záväzná. Za podobu štátneho vzdeláneuvedomiac si, že odkaz Štefánika nie je vacieho programu (osnov) sú zodpovední
slovo, ale čin. Aktivita v prospech náro- práve politici, ktorí neraz vyčítajú národu,
da, čestnosť, morálka, skromnosť, obeta učiteľom, že sa slovenskej histórii nevenuje
chýbajú v súčasnej politike. Pripomínanie priestor. Aj tento príklad hovorí o nutnosti
osobností by malo naznačiť politikom, kto- dôkladného kvalitatívneho i kvantitatív-

Foto: Zdroj ECAV

Mohyla na Bradle

neho prepracovania kurikula, na čo roky a nezodpovedne vyťali desiatky zdravých
upozorňujem.
a majestátnych stromov v okolí prístupovej
cesty k hrobu Štefánika. Vraj bránili výhľadu a pohybu! Isto, stromy tam boli účelovo
Generál, diplomat a politik Milan
zasadené boľševikmi. Ale vyťať ich tak, ako
Rastislav Štefánik sa stal víťazom
sa vytínajú hektáre lesov po celom Slovencelonárodnej ankety Najväčší Slosku, považujem za barbarské a nehodné M.
vák. Diváci mu poslali 49-tisíc sms
R. Štefánika a vyspelej spoločnosti. Aj to je
hlasov, celkovo ich do finálnej časti
dôvod, prečo sa na to miesto nevrátim. Paankety prišlo viac ako 108-tisíc.
mätám si ho inak. Dokonca výhľad naň zdola, takže nejaká estetika bola naozaj hlúpa
zámienka na ďalšie nivočenie prírody.

Nehodné prírodovedca

Štefánik sa zaujímal aj o prírodné vedy,
Podobné výročia pripomínajú, ako
venoval sa astronómii, podnikal výpravy vzdialení sme však odkazom našich
na hory. (Vzťah k prírode mal aj Ľudovít osobností, ktoré nerečnili, ale konali
Štúr.) O to viac ma zarmútilo, že pre výro- tak, aby si uctili národ, krajinu a jej prí» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
čie úmrtia takejto osobnosti sa v okolí ma- rodu.
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
jestátnej mohyly na Bradle nenahraditeľne
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO

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?

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum
Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry 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 korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy
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ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby 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 presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo 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.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

15
politická inzercia
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DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
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PETER POLLÁK
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Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov
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poradca pre výskum a inovácie
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právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO
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BYSTRIANSKY
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Košice | 55 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ
Bratislava | 55 rokov
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Práca v Českej republike

so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������
Cena zahŕňa:

VODIČ VZV

Voľné termíny:

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ
VÝROBY

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
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
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CALL CENTRUM: 0905 552 537

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

0908 979 443

TOPOĽČIANKY

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

32-0063

www.aiw.sk

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

5 950 €

DUBOVÉ
PODLAHYu

PRÁCA V NEMECKU
��������������

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

book

face
ywood.e
www.trinit

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

10 - 20 €/hod. netto

888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

85_0286

ubytovanie a doprava hradené

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€
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V PONUKE AJ

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

45-0157

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

85-0005

Tel.:

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

��
��������������������

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

NAŠE NOVI

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY
27-0061

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
AV
VA
A

Nedostáva
te
pravidelne

Firma REMIREL s.r.o., CZ

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

63-0054

0948 787 777 | www.balkona.eu

rámové

85_0336

rámové

zasklievanie terás

