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Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.
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ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

250l

LEVOČSKÁ ULICA, HARICHOVCE 
PON - PIA: 9.00-12.00 A 13.00-17.00  

SOBOTA: 9.00 - 12.00
Kontakt: 0901 780 782   

F: ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

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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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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spissko.sk
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Jana Furmaniková  0905 719 139
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Spišská Nová Ves, Levoča, Gel-
nica, Smižany, Krompachy, Hari-
chovce, Odorín, Jamník, Spišský 
Štvrtok, Spišské Podhradie, Bet-
lanovce, Ferčekovce, Novoveská 
Huta, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Ilia-
šovce, Letanovce Spišský Hrušov, 
Kluknava, Rychnava a Marge-
cany

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
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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 51.000 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 35.500 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 30.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

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

AKCIA

Radlinského 17, Spišská nová Ves

NA UHLIE A PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ

0907 519 566

•

•

•
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»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez 
papierov. 0904 527 918
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»KÚPIM 1IZB.BYT SNV 0902 
116 200
»Kúpim 1i. byt v SNV. 0905 
775 621

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»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 tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200
»Predám záhradu 425 m2. 
0907762175

»HĽADÁM PÁNA KTORÝ BOL 
15.3 O 11:15 V SNV NA ULICI 
ZIMNÁ MAL PEČATNÝ PRSTEŇ 
NA PRAVEJ RUKE T.Č.0948 
710 036
»Predám chlapčenské kor-
čule na ľad č.35-38 zacho-
valé 13eur. 0911668083

»Predám predajný presklen-
ný pult s dvoma šuplíkmi s 
rozmerami: 90x90, výška 
pultu 83 cm. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298

Občianska
riadková
inzercia

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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»Predám dvojramenny 
stojan - rozmer 174x29 cm 
na ochranu tovaru spolu s 
gombíkmi a magnetom na 
odkodovanie. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298
»PREDÁM SROTAR REZAČKU 
NA SLAMU VÁHU NA ZEMIA-
KY, 0903 022 101
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, 0907 
910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Hľad.prácu ako opatrova-
nie staršej osoby v SNV,LE a 
okolie do 25 km. 0908 631 
905
»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 25-45 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 3,82 €/hod. Info na 
0903937324

»Som rozvedená mám 54 
rokov 2 deţi hľadám si pria-
teľa ktorý by nás mal rád 
znač. len vážne, 0944 586 
305
»SOM ROZVEDENÁ. MÁM 54 
ROKOV 2 DETI, HĽADÁM SI 
PRIATEĽA. 0944 586 305

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    

Záhradníctvo KLČOV 141

PREDAJ
OVOCNÝCH DREVÍN 
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PO-PIA: 8:00 - 17:00 a SO: 8:00 - 12:00 hod. 
053/4592 456,  0948 244 367

SOBOTA od 9:00 UKÁŽKA REZU OVOCNÝCH DREVÍN
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Ing. Jozef Telepun, PhD.  0917 311 544

FARMA HYDINY - Vranov n/T - OrtášeFARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZDARMAPod veterinárnym dohľadom

1.ročné
nosnice
3 €/ks

Zdravá hydina = úspešný chov
Objednávky a poradenstvo

vo výžive zvierat:

HYPOTEKÁRNY DOM
BANKOVÉ A NEBANKOVÉ

PÔŽIČKY A ÚVERY.
Aj pre podnikateľov.

Všetko pod jednou strechou.
Najlacnejšie poistenie áut.
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Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

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

metabolizmu a výživy
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK

Prijmeme  do pracovného pomeru pracovníkov: 

 

tel:

 e-mail:
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objednávky

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

spissko.sk



SN19-13 strana- 6

6
právnik radí, škola / služby, zdravie

www.gjavsnv.edu.sk
www.gymjavorka.sk

podanie prihlášky 
v 8. alebo 9. ročníku 

do 20. februára

podanie prihlášky 
v 5. ročníku do 10. apríla

www.gjavsnv.edu.sk
www.gymjavorka.sk

podanie prihlášky 
v 8. alebo 9. ročníku 

do 20. februára

podanie prihlášky 
v 5. ročníku do 10. apríla
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www.gjavsnv.edu.sk
www.gymjavorka.sk

podanie prihlášky 
v 8. alebo 9. ročníku 

do 20. februára

podanie prihlášky 
v 5. ročníku do 10. apríla8 ro

čn
é

štúdium
podanie

prihlášky
v 5. ročníku

do 10. apríla
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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

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

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

V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho ob-
chodného zástupcu:

0905 719 139

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

spissko.sk
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných
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Reálna  záruka

12 rokov

 

 ELEKTRIKÁRI 

 BAGRISTI 

www.genau.sk 
genaugroupindustries@gmail.com 

 

Plat: 
od 3 000 € do 4 700 € 

 
Podmienky: 

min. vyhláška §21  
 

prax v odbore 
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Kontakty
0910 831 653 – prenájom, jazdené vozíky

0903 264 331 – predaj nové vozíky

 

Linde Material Handling s.r.o.

www.linde-mh.sk
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Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

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

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

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
obchodných ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.

spissko@regionpress.sk, 0905 719 139

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS


