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POSEZÓNNY VÝPREDAJ
-20% AŽ -40 %

KOŽUŠNÍCTVO v SNV, ul. Levočská 1
BUNDY - KOŽUCHY - ČIAPKY - GOLIERE - DOPLNKY

Výmena ovčích koží: naše vyrobené za Vaše surové.
Vždy iba v pondelok: 9-12 hod.   13-15 hod.

Kontakt: 0905 350 531, 053/44 21 006
VÝKUP KOŽIEK: KRÁLIČIE, OVČIE, KOZIE, LÍŠKY...
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 Vysokorýchlostný LTE internet Swan
 Satelitná televízia s archívom AntikSAT
 Predaj montáž a servis satelitnej techniky

+421 (0)902 345 093
nobyel@nobyelsat.sk
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WWW.NOBYELSAT.SK

Firma JOCHMAN s.r.o. hľadá

Zvárač CO2, TIG,
do svojej prevádzky na Radlinského 2432/23 v Spišskej Novej Vsi.

Plat 890,-€ až 1.100,-€, odmeny, DDP, možnosť zvyšovania kvalifikácie  
a platu. Možnosť privyrobiť si nadčasmi, dobré pracovné podmienky.

Požiadavky: Zváračský certifikát, strojárske vzdelanie, čítanie  
výkresovej dokumentácie

www.jochman.sk, milos.jochman@jochman.sk, 0903 601 358
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FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

0905 719 139
Inzerát, ktorý predáva

spissko.sk
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Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

UHLIE SKLADOVANÉ POD PRÍSTREŠKOM - STÁLE SUCHÉ

0907 519 566Radlinského 17
Spišská Nová Ves

Batizovce 0-22 14,90
Batizovce 0-4 19,90
Olcnava 0-2 17,90
Olcnava 0-4 16,90
Olcnava 4-8 11,90
Olcnava 8-16 11,90
Olcnava 16-22 11,90
Olcnava 32-63 11,90
Sabar 0-1 10,90
Šaštín 0-1 25,90

Kamenina biela 39,00
Kamenina čierna 48,90
Dunajský kameň 4-8 28,90
Dunajský kameň 8-16 28,90
Dunajský kameň 16-22 28,90
Dunajský kameň 16-22 +22 28,90
Ludrová 0-4 17,90

AKCIA
palivové drevo štiepané od 120 €/1,8 bm s DPH

na suché uhlie skladované pod 
prístreškom cena od 147,90 €/t s DPH

KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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0905 719 139
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17

Plesáme, veselíme sa, je čas za-
bíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k 
fašiangom. Zároveň prežívame obdo-
bie, v ktorom sa v minulosti diali veľ-
ké veci. V rôznych historických érach, 
ale práve v tomto týždni napríklad 
zasadol na trón rímsky cisár Traján, 
ktorého légie sa dostali do Vindobo-
ny. Mimochodom, jeho nasledovník, 
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol 
až po Laugaricio, teda, dnešný Tren-
čín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal 
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska 
zas Štefan IV. Historickým parado-
xom tiež bolo, že Cromwellova repub-
lika dala popraviť kráľa Karola I., ale 
na deň presne o dva roky neskôr bol 
sám Oliver Cromwell rituálne popra-
vený. Generál Lee sa stal vrchným 
veliteľom konfederačných vojsk a 
maliar izieb ríšskym kancelárom. 

Pre zamilovaných, počas fašian-
gov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a 
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom 
sa do rúk dostalo prvé vydanie Hav-
rana Edgara Allana Poea. História 
však píše svoje nové kapitoly každý 
deň. 

Na Slovensku sa dňom vyhlá-
senia prezidentských volieb začala 
aj kampaň všetkých tých, ktorí si 
myslia, že z tých či oných príčin sú 
schopní dôstojne zastávať post hlavy 
štátu. Keďže noviny vydavateľstva 
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné 
noviny, dávajú v súlade so zákonom 

potenciálnym záujemcom – inzeren-
tom platený priestor k dispozícii na 
prezentáciu ich programov. Naši čita-
telia ho môžu ľahko identifikovať tak, 
že takýto inzertný materiál je označe-
ný značkou inzercie. Od tohto čísla 
však ešte viac graficky zvýrazníme, 
že konkrétny článok je inzertný. 
Chceme vám tak poskytnúť informá-
cie o kandidátoch, ktorí prejavia záu-
jem aj touto cestou sa prezentovať, no 
zároveň dať tiež najavo, že ide výluč-
ne o ich názory. 

Okrem toho však zostávame verní 
aj našim tradičným témam. V tomto 
čísle vám chcem poradiť, že daň za 
motorové vozidlo sa podáva tento rok 
inak – elektronicky - a je dobré si to 
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme 
aj informáciu polície, z ktorej sa do-
zviete, že správy o únosoch detí na 
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šíre-
ním poplašnej správy. A nielen to.

A napokon, začali sme históriou, 
tak ňou aj skončíme. 27. január sa 
tradične pripomína ako Medziná-
rodný deň pamiatky obetí 
holokaustu. Jeden z dní, 
na ktoré by civilizované 
spoločenstvo nikdy ne-
malo zabudnúť.
Tak príjemný 
týždeň!

Máme fašiangy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prečo máme spomalený metabo-
lizmus?

Príčin je veľa a u každého môžu byť 
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť me-
tabolizmu zakorenenú aj v  génoch, 
teda ju dedíme. Platí ale, že muži 
majú rýchlejší metabolizmus. A aj 
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na 
pohlavie a  vek. Čím je človek menej 
pohyblivý či už vekom, alebo neo-
chotou či neschopnosťou sa hýbať, 
má aj spomalený celkový a  bazálny 
metabolizmus, potrebuje teda menej 
energie, ako aktívny človek. Menej 
energie znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, po-
stihnutý priberá. A  začína sa zača-
rovaný kruh – človek s nadváhou či 
obezitou má viac tukového tkaniva 
a  v  ňom metabolizmus prebieha po-
malšie ako v bielkovinách – teda vo 
svaloch.

Môže spomalený metabolizmus 
spôsobiť pribúdanie kilogramov? 

Menej potrebnej energie na denné 
potreby znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k  jeho zníženiu, postihnutý 
priberá. Spomalený metabolizmus 
ale býva často aj výhovorkou, barlič-
kou pri neschopnosti kontrolovať si 
svoj denný príjem stravy a  nápojov 
vzhľadom k  fyzickej aktivite. Čím 
viac aktívny človek je, tým spotrebuje 

viac kalórií. Na druhej strane sú aj ve-
decké dôkazy o tom, že veľmi obézni 
ľudia majú vyšší bazálny metaboliz-
mus, potrebujú viac energie na udr-
žanie základných funkcií. 

Napríklad, napijem sa vody a už 
mám, obrazne povedané,  tri kilo-
gramy navyše? Je to prejav spoma-
leného metabolizmu?

Nie, je to prejav nepomeru medzi 
príjmom a výdajom energie, ak opo-
meniem niektoré chorobné stavy, kto-
ré sú ale zriedkavé. 

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?  
Pomôžu vitamíny?

Zelený čaj, čierna káva, štipľavé 
jedlo sú schopné zrýchliť metabo-
lizmus. Ale nie do takej miery, že by 
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou 
príčinou spomaleného metabolizmu 
je najmä nepravidelné stravovanie, 
čo pre telo znamená ne-
pravidelný príjem živín 
potrebných pre meta-
bolizmus.

(pokračovanie 
nabudúce)

Metabolizmus, bazálny 
metabolizmus, potreba energie III.

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

metabolizmu a výživy

spissko.sk www.regionpress.sk
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
��. ��. ���� O �.�� HOD. 
(kvôli programu DOD prosíme o dochvíľnosť)

BUĎ AJ TY NAŠOU SÚČASŤOU!

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

pre absolventov ZŠ, ale možnosť aj pomaturitného 
kvalifikačného štúdia (2 ročné)

podmienky prijatia: úspešné zvládnutie talentových skúšok

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
PEDAGOGICKÁ

Bottova 15A, LEVOČA

WWW.SPGSLEVOCA.SK
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D eň  o t v o r e n ý c h  d v e r í
dňa 8.2.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

www.hotelovkasnv.edupage.org
hotelovkasnv@gmail.com
www.facebook.com/hotelovkasnv

• • • • • • • • • •
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HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Tel. kontakty:
053/44 64 215
0948 094 212
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D eň  o t v o r e n ý c h  d v e r í
dňa 8.2.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

www.hotelovkasnv.edupage.org
hotelovkasnv@gmail.com
www.facebook.com/hotelovkasnv
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HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Tel. kontakty:
053/44 64 215
0948 094 212

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová ves

Hotelová akadémia pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov 
základných škôl, rodičov a výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
dňa 8.2.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

V priebehu dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť 
oboznámiť s ponukou študijných a učebných odborov školy 
a s požiadavkami pre prijatie v rámci príjímacieho konania 

pre školský rok 2019/2020. 
Tešíma sa na Vás!

www.hotelovkasnv.edupage.org
hotelovkasnv@gmail.com
www.facebook.com/hotelovkasnv

Tel. kontakty:
053/44 64 215
0948 094 212
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Téma týždňa

Každý polrok opakujú médiá tému 
trestania za vysvedčenie. I keď sa pra-
videlne vyjadrí aj odborník, vždy sa 
pristupuje k téme veľmi povrchne a 
tendenčne. Problematika hodnotenia, 
odmeňovania i sankcionovania si vy-
žaduje analytickejší prienik, nie publi-
cistickú skratku. 

Sú prípady, keď deti zo strachu 
konajú neštandardne, ba sebaohrozu-
júco. Avšak vysvedčenie je často po-
slednou príčinou v reťazci patopsy-
chologických prejavov dieťaťa. Okrem 
toho zodpovední rodičia vedia o ko-
nečnej známke skôr ako pri prezretí 
vysvedčenia.

Deti neslobodno tvrdo trestať za 
známky. Ak sú výsledky horšie, zod-
povedný rodič rieši zlyhávanie dieťa-
ťa skôr. Netreba však naznačovať, že 
rodičia hromadne trestajú práve za 
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak 
určite nie iba pre známky. A takých 
treba riešiť alebo čakať, kým sa im 
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť 
sa dajú symbolické tresty za známky 
(napr. domáce väzenie). Tie však majú 
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa 
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie. 
Ak však dieťa jednoducho predme-
tu nerozumie, akýkoľvek trest môže 
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor 
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú 
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo 
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa 
však stať, že dieťa jednoducho „nemá 

bunky“ na daný predmet, hoci v inom 
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný 
typ a bude to manuálne zručný človek. 
Vyžadovať od neho výborné výsledky 
v každom predmete pod hrozbou tres-
tu je nesprávne. Môže sa to neskôr pre-
javiť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k 
sebe.

Účinnejšie je odmeňovanie za 
známky. Nemusí byť práve materiál-
ne. Ale pozitívne prijatie dobrých vý-
sledkov poteší každého. Lebo známka 
je merateľom úspechu. Odmeňovanie 
za známky posilňuje motiváciu, ale 
súvisí aj s celkovou potrebou človeka 
mať spätnú väzbu za výkon. Aj tresty 
sú súčasťou života, no musí sa zvážiť 
ich účinok a primeranosť, najmä keď 
ide o deti. Moja mama mi vravela, 
„učíš sa pre seba“ a ja som si tak vy-
tvoril vlastnú zodpovednosť za svoje 
vzdelávanie. Akýkoľvek úspech tešil 
a motivoval predovšetkým mňa. Aj 
táto skúsenosť je spôsob. Isté však je, 
že vzdelávanie a s ním spojené hodno-
tenie nemôžu zostať bez povšimnutia 
okolia dieťaťa či už prváka alebo ma-
turanta.

Škoda, že opakujúce sa mediálne 
príspevky neotvoria tému, ktorá by 
sčasti predchádzala problémom so 
školským hodnotením. Ňou je nasta-
venie hodnotenia. O tom si napíšeme 
v budúcom čísle. 

Známky, tresty, odmeny

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Som strojár a  nemyslím, že univer-
zity by mali pripravovať ľudí na prácu 
v automobilkách a železiarňach. Mnohé 
činnosti, ktoré dnes vykonávajú ľudia 
v podnikoch, budú čoskoro robiť roboty 
a umelá inteligencia.  

O životoch ľudí v budúcnosti nebu-
dú rozhodovať nové technológie, ale 
ľudskosť a  citlivosť k  svetu okolo nás. 
Filozofia, teológia, pedagogika alebo 
sociálna práca budú dôležitejšie ako 
programovanie robotov alebo údržba 
dronov. Striedmosť v spotrebe a úspor-
nosť vo výrobe a  logistike budú viac, 
ako rast HDP a bohatstva v rukách úzkej 
skupiny ľudí. Korene dnešnej Európy sú 
v  kresťanských kláštoroch. Budúcnosť 
Európy je v kresťanských komunitách.

Slovensko nie je také bohaté, ako 
Nemecko alebo USA. Nemci nás dnes 
učia vyrábať autá a  Američania nám 
predávajú svoje stíhačky. Možno, že prí-
de čas, keď my ich budeme učiť spozná-
vať Ježiša Krista a Jeho Matku, svätcov, 
ktorí vybudovali kultúru Európy. Mnohí 
ľudia v Európe majú veľké autá a domy, 
ale prázdne srdcia. Spiritualita je v na-
šich životoch dôležitejšia, ako produk-
tivita. Sme jediné živé bytosti na svete, 
ktorým dal Stvoriteľ svoju schopnosť 
tvoriť – ale ľudské vedecké objavy a ino-

vácie musia byť v  súlade s  princípmi, 
ktoré tomuto svetu vtlačil Stvoriteľ. Ešte 
nám spadne veľa babylonských veží, 
kým pochopíme, že bez Boha je naše 
úsilie márne. Pýcha predchádza pád a 
spolupráca so zlom vedie k deštrukcii.

Máme na Slovensku unikátne 
spoločenstvá a  projekty mladých ľudí 
(Campfest, Godzone), Spoločenstvo 
kresťanských podnikateľov Ľuba Klieš-
tika, Kolégium Antona Neuwirtha, Spo-
ločenstvo Ladislava Hanusa, Katolícku 
univerzitu, veľké kresťanské osobnosti. 

Mnohé svetové univerzity dnes 
ovládajú neomarxisti a učia sa tam 
čudné veci. Na Slovensku máme jednu 
malú univerzitu. Písali a hovorili o nej 
rôzne veci. Spoznal som na nej zaujíma-
vých ľudí, ktorí robia výbornú prácu. Je 
to naša univerzita – Slovenská a kato-
lícka. Strážme a  roz-
víjajme si ju. Mohla 
by byť majákom 
svetla medzi baby-
lonskými vežami a 
pomôcť nám objaviť 
poklady, o  akých 
sa nám dnes 
ešte ani ne-
sníva. 

Naša Katolícka

» Ján Košturiak
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Na vybavenie všetkých povinností vo či 
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým 
veľa občanov podlieha aj v januári, zostá-
va už doslova iba niekoľko dní. Či už ide 
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo naprí-
klad o cestnú daň, teda daň za motorové 
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely 
podnikania.

V roku 2019 platí oproti rokom minu-
lým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už 
všetky subjekty komunikujú s finančnou 
správou iba elektronicky. Je teda jedno či 
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drob-
ných“ živnostníkov. V lepšom prípade 
už máte jeden z troch možných spôsobov 
komunikácie s Finančnou správou vyba-
vený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do 
31. januára, potom už ste s plnením vašich 
povinností voči štátu po zákonnej lehote.

Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja 
už to mám vybavené, sadnem k počítaču 

a vyplním a podám“, rozhodne sa na to 
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové 
priznanie podávať prvý raz elektronicky 
– hoci len „za auto“, už pri prvom poku-
se zistia, že pár minút im na to rozhodne 
stačiť nebude. A predstava, spojená so 
skúsenosťami z minulosti, že v posled-
ných hodinách posledného januárového 
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná. 
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže 
byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor. 
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť as-
poň o pár dní skôr.

Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota – 
do polnoci posledného januárového dňa 
nielen že je potrebné napríklad daň za 
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvr-
denie o jej zaregistrovaní v elektronickej 
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane za-
platiť na účet v Štátnej pokladnici.

Odošlite daňové priznanie skôr

» red
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Hranoly, dosky, laty, stolárske rezivo. 
Radi Vám poradíme v predajni, prípadne aj elektronicky.

ZIMNÉ AKCIOVÉ
 CENY!
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Čakali sme ako na Godota a napokon 
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami 
sme sa konečne dozvedeli meno prezi-
dentského kandidáta strany Smer. Ma-
roš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej 
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico. 
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no 
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.

Dovoľte mi k tomu povedať pár viet. 
Výkon prezidentskej funkcie sa odohrá-
va na dvoch poliach: jedno je reprezentá-
cia našej krajiny smerom von a druhé je 
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa 
týka reprezentácie smerom do zahrani-
čia, je dôležité povedať, že všetci doteraj-
ší prezidenti Slovenskej republiky držali 
jasný zahranično-politický kurz. Mohol 
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v 
úrade, držali kurz a naše  euroatlantické 
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľ-
né. Samozrejme, jedným z dôležitých kri-
térií pri voľbe nového prezidenta bude, 
aby to tak zostalo aj po voľbách.

Druhá - a pre mňa oveľa podstatnej-
šia časť výkonu úradu prezideta - je u 
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom 
je medzi mnou a kandidátom Smeru zá-
sadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil 
posledných 15 rokov mimo Slovenska a 
zašiel sem len občas na návštevu, ja som 
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých 
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť, 
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože 

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať 
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala 
symbolom korupcie a nespravodlivosti, 
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a 
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou 
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani 
nijako zahovoriť.

Preto tieto voľby budú aj o tom, či 
Smer po všetkých škandáloch a pre-
hrách dokáže získať v prezidentských 
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko 
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou 
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.

Zároveň stále platí, že spolufavori-
tom na druhé kolo je aj kandidát extré-
mu: preto je dôležité, aby už do prvého 
kola išiel čo najsilnejší demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou. Nedo-
pusťme, aby sa úradu prezidenta zmoc-
nil extrémista alebo predĺžená ruka Ro-
berta Fica.

Neprenechajme úrad prezidenta 
ani extrémistom, ani Smeru

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Keď sa pozriem okolo seba, vi-
dím niekoľko divných vecí. Ľudia 
trávia viac času s mobilom v ruke 
ako rozprávaním sa so svojou rodi-
nou. Deti sa odkladajú až do času po 
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“ 
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú 
nútení dlho do večera pracovať a na 
výchovu detí ostáva málo času. Ne-
fungujúce rodiny sú dnes častejšie 
ako rodiny harmonické, čo je veľa 
krát spôsobené zlou finančnou situ-
áciou. 

Nedávno som sa rozprával s 
mamičkou na materskej dovolen-
ke a sťažovala sa mi, že sa im ťaž-
ko žije. Tým, že otehotnela počas 
vysokoškolského štúdia, dostáva 
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodi-
čovský príspevok 215 eur mesačne 
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti). 
Manžel je pochopiteľne stále v práci 
a vidia sa málo. Bez pomoci starých 
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť 
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš 
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s tým-
to absolútne nesúhlasím. Keď som 
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestní-
ci mali deti a bolo to lepšie. 

Pýtam sa našich politikov, ako 
môže mamička s 2 malými deťmi 
vyžiť z 260 eur mesačne?

Veľmi ma hnevá, že naši politici, 
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac 
o tom, že musíme prijať imigrantov 

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké me-
sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000 
Eurách mesačne na osobu) a pritom 
nechávajú slovenské mamičky s ma-
lými deťmi - našu budúcnosť, živoriť. 

Moji najvýznamnejší protikan-
didáti na prezidenta hovoria viac 
o prijímaní imigrantov ako o pod-
pore slovenských rodín. Robert 
Mistrík odpovedal na otázku o imig-
rantoch, že „multikulturalizmus 
obohacuje krajinu“ (multikultura-
lizmus = miešanie národov). Maroš 
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pri-
takával umožneniu vstupu imigran-
tov do EU a teda aj na Slovensko.

Pre mňa sú záujmy Slovákov prvo-
radé, som proti vstupu imigrantov na 
Slovensko. Naopak budem bojovať 
za to, aby štát významnejšie podpo-
roval mamičky s deťmi. Radšej dám 
500 eur mesačne na jedno dieťa 
mladej slovenskej mamičke, ako 
oveľa viac akémukoľvek imigran-
tovi zo zahraničia.

HARABIN: Rodina je základ.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR

Asi každý z  nás bol už v  živote 
obdarovaný alebo niekomu nie-
čo daroval, či už počas narodenín, 
menín alebo iných príležitostí. Pri 
týchto bežných situáciách si ľudia 
častokrát ani neuvedomia, že vlastne 
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá 
predstavuje azda najpoužívanejšiu 
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dô-
vodu, že k  takejto zmluve dochádza 
vo väčšine prípadov verbálne. Na zá-
klade darovacej zmluvy darca niečo 
bezodplatne prenecháva alebo sľu-
buje obdarovanému a  ten dar alebo 
sľub prijíma. 

Predmetom darovania môže byť 
všetko, čo je spôsobilé byť predme-
tom občianskoprávnych vzťahov 
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide 
o  hnuteľné alebo nehnuteľné veci, 
ale predmetom darovacej zmluvy 
môžu byť aj práva alebo iné majet-
kové hodnoty. Podstatnou charak-
teristikou darovacej zmluvy je znak 
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté 
či sľúbené plnenie obdarovaný nie 
je povinný poskytnúť darcovi pro-
tiplnenie. V  prípade porušenia po-
vinnosti darcu z  darovacej zmluvy 
nastávajú dôsledky ako pri iných 
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa 
obdarovaný môže domáhať plnenia 
od darcu. 

Na formu darovacej zmluvy si tre-
ba dať pozor v prípade, že predmetom 
darovania je nehnuteľná vec, resp. 

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby 
bola darovacia zmluva vyhotovená 
v písomnej forme, v opačnom prípa-
de bude darovacia zmluva absolútne 
neplatná. Taktiež si je potrebné uve-
domiť, že právne účinky darovacej 
zmluvy, ktorej predmetom je nehnu-
teľnosť, nastávajú až vkladom do ka-
tastra nehnuteľností. 

Za určitých okolností môže dôjsť 
k  zániku darovacej zmluvy, a  to 
v  prípade, že darca vyzve obdaro-
vaného na vrátanie daru, pričom 
toto je možné len za podmienok, že 
sa obdarovaný správa k nemu alebo 
členom jeho rodiny spôsobom hru-
bo porušujúcim dobré mravy. Právo 
darcu jednostranne ukončiť daný 
právny vzťah, ktorý bol darovacou 
zmluvou založený (a tým docieliť 
vrátenie daru), je možné uplatniť vo 
všeobecnej trojročnej premlčacej le-
hote, ktorá začína plynúť odo dňa, 
keď darca mohol toto právo vykonať 
po prvý raz.

Darovacia zmluva

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

Posádka v zložení Pavol Zlúky a 
Peter Stieranka z Brezna zvíťazila na 
prvom podujatí v rámci tohtoročného 
Slovenského pohára v krňačkových 
pretekoch. Súťaž sa uskutočnila počas 
príjemného zimného počasia vo Va-
laskej v okrese Brezno. Celkovo prete-
kalo 40 posádok. Ako pre TASR uviedol 
predseda Slovenskej krňačkovej rady 
Branislav Séleš, Brezňania zvíťazili s 
časom jedna minúta 33 sekúnd pred 
domácou posádkou v zložení Miroslav 
Zelenčík a Ján Vrbenský. Trať nad ob-
cou pritom merala asi 1,8 kilometra. V 
rámci tohtoročného slovenského po-
hára sa až do konca marca koná deväť 
pretekov. Druhé boli v Podlaviciach, 23. 
februára bola Veľká cena Chopku aj s 
medzinárodnou účasťou a celý kolotoč 
sa končí 23. marca v Telgárte.

Krňačky sa v jednotlivých dedi-
nách, kde sa organizujú preteky na 
týchto starobylých saniach, volajú rôz-
ne. Niekde sú krnohy, inde krnohe či 
krnaky, alebo krnačky či krne. Názov 
zjednocuje krivé drevo samorast-kr-
náč. Krňačky na Slovensko priniesli 
pred stáročiami drevorubači z rakúske-
ho Tirolska. Ako sa píše na stránke 
krne.sk, na krnohách musel gazda 
stiahnuť meter dreva, na čo musel mať 
poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánka-
mi minulých detských generácií. V lete 
sa využívali na sťahovanie sena z ťažko 
dostupných terénov. Dnes sa krnohy na 
dopravu materiálu používajú len oje-

dinele, zato sa však stali vhodným ná-
radím folklórno-športových podujatí v 
rámci krnohových pretekov.

Krňačky sú akýmsi pozemným vo-
zidlom bez kolies, pohybujúcim sa na 
drevených plazoch. Celé sú vyrobené z 
dreva, bez kovových súčastí. V súčas-
nosti sa krňačky na dopravu materiálu 
používajú len ojedinele, zato sa však 
stali vhodným náradím folklórno-špor-
tových adrenalínových podujatí.

Nájsť vhodný strom, z ktorého kme-
ňa by sa dali vyrobiť špičkové pretekár-
ske krňačky, je asi najťažšou časťou 
celého procesu ich výroby. Výrobcovia 
často absolvujú hodinové či dokonca 
niekoľkodňové „túry“ po lesoch, aby 
našli ten správny strom.  Vodiace čas-
ti krní musia byť vyrobené z jedného 
kusa dreva, najčastejšie z javora, buka 
či jaseňa. 

Na výrobu tradičných slovenských 
maxisaní, ktorých popularita vzrástla 
najmä v uplynulých rokoch sa navyše 
nemôže použiť ani jeden klinec. Sane 
nemôžu byť tvrdé, ale pružné. 

Krňačkoví šampióni z Brezna

» red
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»Kúpim Suzuki Samurai, 
Vitara, Jimny na stave ne-
záleží, rýchle jednanie, 
0949532310
»Kúpim starý traktor lesný 
alebo poľnohospodársky 
0915 606 357
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Dám do prenájmu gar-
sónku v centre SNV. Cena 
230,-. Volať po 15:00- 
0905960535

»Predám rodinný dom v 
Margecanoch 0905464371

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»Predám chlapčenské kor-
čule na ľad č.35-38 zacho-
valé 13eur. 0911668083

»Predám šijaci stroj TEXTI-
MA - vynikajuci stav - cena 
150 Eur, ženskú figurínu 
cena 50 Eur, nabytok z diel-
ne - 150 Eur. Info.  0910 143 
266
»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám aj na splátky od 10 

Občianska
riadková
inzercia

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

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    

13 RôZNE / predaj    

€ mesačne nový smartfón 
Samsung Galaxy S8 ; nový 
výkonný notebook HP s 15“ 
LED obrazovkou - vhodný 
na internet,do školy, aj 
na hry ; nový herný stolo-
vý počítač s procesorom 
Intel i5,grafickou kartou 
Nvdia 1050GTX,8Gb DDRA-
M3,1000Gb HDD - vhodný na 
internet,do školy, aj na hry ; 
nový LED TV Smart Sam-
sung – na všetky položky 
dovoz zdarma,prvá splátka 
až po 4 týždňoch od doda-
nia, 2 roky záruka,darček 
istý. T.č. 0903 752 333. 
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268
»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽ-
KEJ FINANČNEJ SITUÁCII OB-
LEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY HRAČKY DROGÉRIU 
KOZMETIKU POTRAVINY ĎA-
KUJEM T.Č.00421948710036

»Invalidný dôchodca hľa-
dá prácu možnosť refun-
dácie mzdy z úradu práce 
0908040682 

»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobi-
l:0944 810 987 (+SMS)

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Firma LARIX GmbH. príjme do pracovného pomeru
nových zamestnancov.
   (nie sú potrebné skúšky, nutná prax)
   
- práca sa vykonáva 

- práca len  
  (odvody, zdrav. poistenie,rodinné prídavky)
-

- turnusová práca 20/10
- pravidelná výplata v mesiaci

DLHODOBÁ STABILNÁ PRÁCA
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

SYPAČ - zimná údržba -1 340,- Eur mes. brutto

Úd ž á z
Cankovová 9 / 91 cankovova@aii.sk

Základná zložka mzdy 
a ,

možnosť 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Kedy naposledy ste boli s deťmi nie-
kde na kraji lesa? Kedy ste sa s nimi 
rozprávali o prírode, jej obyvateľoch, o 
rastlinách, stromoch? Verejné odpove-
de by boli viac ako smutné. A aj preto 
je náš verejný život viac ako smutný. A 
spolu s ním aj osud našej prírody.

Tak teda – aspoň knižka. Možno 
vás vo vašich rodinách práve v tomto 
nehostinnom zimnom čase navodí k 
tomu, že voľný čas na jar netreba pre-
sedieť iba pri televízoroch, ale možno 
ho tráviť práve tam, odkiaľ aj tak všet-
ci pochádzame – v prírode. Aj keď iba 
občas, chvíľku. Nejaký ten podvečer 
či ráno. Kniha Na kraji lesa autorky 
Ľubice Schmarcovej  ilustrátorky Ilony 
Polanskej je síce knižka pre deti, ale zá-
roveň aj pre celú rodinu.

Príbeh syslíka Filipa, korytnačky 
Alice a hlucháňa Kamila je o hľadaní 
šťastného domova. Zvieratká prestane 
baviť sladké prázdninové ničnerobenie 
a chcú v lete zažiť niečo výnimočné.

Príbuzní im porozprávajú o dáv-
nom idylickom mieste, kde žili ich 

predkovia. A oni si uvedomia, ako sa 
príroda a život zvierat vplyvom člo-
veka neúprosne mení. Vďaka novým 
ľudským obyvateľom lesa sa ukáže, že 
je stále možné znovunavrátiť človeka a 
prírodu do rovnováženého stavu. Kniž-
ka je rozdelená na dve časti: rozpráv-
kovú o syslíkovi Filipovi, korytnačke 
Alici a hlucháňovi Kamilovi a odbor-
nú, ktorá obsahuje stručné informácie 
zo života lesa – napríklad ako funguje 
les, čo znamená prirodzený les a po-
dobne. Obsahuje tiež krátky atlas zvie-
ratiek – hrdi-
nov z knižky 
Na kraji lesa. 
P u b l i k á c i u 
o dp or úč ajú 
autorky pre 
deti od 6-7 ro-
kov, odbornú 
časť pre star-
šie deti cca od 
8 rokov a ich 
rodičov.

Na kraji lesa

» red

Vtip: 
Jožko príde domov zo školy a otec sa 
ho pýta: Čo ste robili dnes v škole??? “
“Písali písomku....”  “Aha a koľko 
otázok si vedel?” 
“Meno a Priezvisko.....”  

La Rochefoucauld: „Sklamať 
sa nie je taká hanba ako ne-
dôverovať.“   

Vtip: 
Jana hovorí neodbytnému Jožovi: 
,,Príď zajtra ku mne domov, nikto 
nebude doma.” 
Jožo prišiel a naozaj nebol nikto 
doma.  

S. Garzyňski: „Úsmev a dobrá 
nálada sú známkou víťazstva 
nad osudom.“    

Vtip: 

Aký je rozdiel medzi lekárom a 
architektom? 
Lekár svoje zmätky ukladá pod zem. 

G. B. Shaw: „Šťastná rodina, nie 
je ničím iným, než predčasným 
nebom.“   

Vtip: Stretnú sa dve blondínky a jed-
na hovorí: “Včera, keď sa vypol prúd, 
ostala som tri hodiny zaseknutá vo 
výťahu!” 
“To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála 
na pohyblivých schodoch!”

A. Eistein: „Nech sú dobrí a 
spravodliví ľudia akýkoľvek, už 
len kvôli nim sa oplatí žiť.“      

Vtip: 
Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a 
presviedča ho, aby vyšiel von. Nako-
niec slon vyjde a mravec hovorí: 
“Dobre, len som chcel vedieť, či 
nemáš moje plavky.”   

Platón: „Nezáleží len na rodi-
čoch a vychovávateľoch, ale na 
celej obci, ako sa dieťa vyvíja.“

spissko.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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- rôzne odvetvia

- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma

������������������������
�����������������

KONTAKT:
������0948 894 998

email: �����������������
web: ��������������� 85

_0
06
7

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������

�������������� 
�����������

������������������

85
-0
08
5

85
_0
02
9

49
-0

01
5

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.

Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

PREDĹŽENIE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
VLASOV
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Oplatí sa!
je príloha najčítanejšej siete regionálnych novín 
REGIONPRESS s dosahom na viac ako 1,5 mil. 
domácností v SR.

Prináša užitočné informácie pre čitateľov 
o najlepších ponukách týždňa, 
ktoré sa prevažne orientujú na zákazníkov 
v slovenských domácnostiach.
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