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SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 20 / 17. máj 2019 / 23. ROčNÍK

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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Dám do prenájmu 2 KANCELÁRSKE
resp. OBCHODNÉ PRIESTORY

priamo na Námestí M. Pavla v LEVOČI.
60 m2 a 22 m2. Tel. 0949 873 608

 8 m elektrická samohybka  17 m pásova plošina
 19 m autoplošina  24 m terénna autoplošina

 45 m 4x4 autoplošina

PRENÁJOM 
MONTÁŽNYCH PLOŠÍN

od -6 m do +45 m

0910 987 007

WWW.PLOSINYPOPRAD.SK
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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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SIEŤKY, ŽALÚZIE
zameranie

 a montáž v cene

KONTAKT: 
0908 150 296
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 

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

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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spissko.sk

INZERCIA
0905 719 139

VIZITKY
0905 719 139

Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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INZERCIA

 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
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 
POPRAD

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 51.100 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 31.000 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 40.000 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

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
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www.kia.sk

Kia Sportage Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími bezpečnostnými 
technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením a bezkonkurenčnou 
7 ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte celkové cenové zvýhodnenie 
až 2 400 €  - bonus 1 300 € a extra výbavu navyše: aktívny asistent udržiavania  
v jazdnom pruhu (LKAS), systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), systém 
monitorovania únavy vodiča (DAW), asistent pre automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (HBA) a navigačný systém so 7“ dotykovým LCD displejom  v celkovej 
hodnote 1.100€ zadarmo. Zistite viac na www.kia.sk .

Kombinovaná spotreba paliva 4,9 – 7,9l/100 km, emisie CO 2: 129 – 180 g/km. Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage. Maximum bez kompromisov!

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
METIS (SLOVENSKO) spol. s r. o.

Email.:  papcun@metis-sk.sk www.metis-sk.sk

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

Vtipy 
týždňa

» Čo je to ovca? 
Ovca je koza, ktorá sa dala 
spraviť trvalú.

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

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

» 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.

» Tri sliepky sa hrajú na 
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 
toho strážneho psa, čo 
sme si od vás kúpili. Mô-
žete nám poradiť, ako to 
máme zariadiť, aby nás 
pustil domov?

» 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 všet-
ko prebiehalo. Na to nate-
šene malá odpovedala: 
- Veľmi dobre to išlo, ako 
som si lietala, všetci mi 
tlieskali.

» Vyjde vrana z krčmy, pár-
krát laxne zamáva krídla-
mi a povie: 
- kašlem na to, idem peši.

» Sedia si tak dva leňocho-
dy na strome a nehýbu sa 
deň, nehýbu sa druhý deň, 
nehýbu sa tretí deň. Na-
koniec jeden otočí hlavu a 
druhý na to podráždene: 
- Nestresuj!

» Stredoveká vojna, stovky 
padlých rytierov nehybne 
ležia na lúke. Po zotmení 
sa na bojisku objavia vlci. 
Ako sa tak pozerajú okolo 
seba, jeden nešťastne za-
lamentuje: 
- Dočerta! Zase sa narobí-
me! Samé konzervy!

» Medveď zvolá poradu na 
lúke: „Za posledný rok zra-
zilo auto 83 mačiek! Je to 
hrozné... Ehm, 
     » redakcia
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na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Radlinského 17, Spišská Nová Ves 
tel.č.: 0911 699 909, e-mail: bobulova@alniko.sk

Strešné okná 

Využite  
zvýhodnenú cenu  

u predajcu ALNIKO
Zatemňujúce rolety 

Zatieňujúce rolety 
Plisované rolety 

Sieťky proti hmyzu 
Žalúzie 

www.velux.sk
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Radlinského 17, Spišská nová Ves

0907 519 566

BETÓNOVÉ

a príslušenstvo
»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

»Predám dom, Lipová, Smi-
žany. 0904 508 298

»Hľadám na prenájom 3-iz-
bový byt v Levoči. Cena do-
hodou. 0908478533

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»PREDÁM RD ALEBO VYME-
NÍM ZA 2 IZB. BYT PLUS DO-
PLATOK 0904 391 154
»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.

»Ponúkam panenský oli-
vový olej, grécka domáca 
produkcia. 7eur/l. 0903 
638 852
»PREDÁM STAROŽITNÝ KRE-
DENC PRÍBORNÍK A POLIČKU 
0903 022 101

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»Predám ručnú mech ko-
sačku 40 E 0915 354 455

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.

»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827
»Predám predajný presklen-
ný pult s dvoma šuplíkmi s 
rozmerami: 90x90, výška 
pultu 83 cm. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298

»Kúpim staré slnkom opá-
lené dosky z humna sto-
doly a kresané hranoly 
0908795502
»Z dôvodu dôchodkového 
veku predám dobre zabeh-
nuté pohostinstvo, ktoré 
prevádzkujem 28 rokov 
0907 133 857 RK nevolať !
»Kúpim staré vyznamena-
nia, mince, 0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256
»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

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    
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Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
PREVÁDZKA:  DREVÁRSKA 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:
 PRACOVNÍKOV NA BALENIE 

VÝROBKOV
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

TEL. KONTAKT: 053/ 429 89 57
E-MAIL: ADABIZUBOVA@TATRATEXTIL.SK
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Spoločnosť SlovChips, s.r.o. Smižany
PRIJMEME PRACOVNÍKA DO ADMINISTRATÍVY

Požadujeme ukončené vysokoškolské, príp. stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, znalosť práce s PC, angl. jazyk 

slovom a písmom, organizačné schopnosti. 
Prax je vítaná, nie je však podmienkou. 

Žiadosti zasielajte na: slovchips@slovchips.sk.
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

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
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Spišská Nová Ves
Najnižšie podanie: 73 418,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 06.06.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 
207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, 
Timonova č. 27, 040 01 Košice.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 9084 na ul. Slnečná v meste 
Spišská Nová Ves časť Novoveská Huta. K domu prislúchajú pozemky par-
celné č. 8453/1, parcelné č. 8453/2, parcelné č. 8454 o celkovej výmere 
765 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6564, 9300, k.ú. Spišská 
Nová Ves. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

Sanatórium Tatranská  Kotlina, n.o.

Pneumoftizeologickú ambulanciu

Spánkové laboratórium
 a od 01.05.2019 

Ambulanciu všeobecného lekára 
 Imuno-alergologickú ambulanciu

Kontakt a informácie:
 

61
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www.genau.sk 

 

Podmienky: 
 
 

 
 

prax 

Plat: 
od 3 000 € 
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

INZERCIA
0905 719 139

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 139

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red
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Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

Po zániku bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov (ďalej len 
„BSM“) sa v  zmysle Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vy-
koná jeho vyporiadanie. Zákon po-
zná tri spôsoby vyporiadania BSM, 
a to dohodou, súdnym rozhodnutím 
a zákonnou domnienkou. 

Najčastejšie využívaným spôsobom 
vyporiadania BSM je uzatvorenie do-
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy-
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, 
písomne a mlčky - konkludentne, pri-
čom Zákon vyžaduje písomnú formu 
len v prípade, že sa takáto dohoda týka 
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty 
je však vhodné dohodu o vyporiadaní 
BSM uzatvoriť v  písomnej forme, ke-
ďže pri ústnej či konkludentnej forme 
dohody existuje väčšie riziko budúcej 
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov 
vôle bývalých manželov. 

V súvislosti s formou dohody o vy-
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že 
aj napriek možnosti uzavretia dohody 
o  vyporiadaní BSM ústne či konklu-
dentne, sú manželia povinní vydať si 
na požiadanie písomné potvrdenie 
o  tom, ako sa vyporiadali. V  zmysle 
vyššie uvedeného je v prípade vyporia-
dania BSM potrebné riadiť sa určitými 
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

valí manželia sa však môžu dohodnúť 
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia. 
V tomto prípade je potrebné si uvedo-
miť, že na dohodu o vyporiadaní BSM 
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia 
Zákona ako na každý iný právny úkon. 

Ak by teda nastala situácia, kedy 
by bývalí manželia úplne vylúčili pred-
metné zásady a v dohode o vyporiada-
ní BSM by sa dohodli tým spôsobom, 
že všetky aktíva by nadobudol len 
jeden z bývalých manželov, bol by ta-
kýto právny úkon s najväčšou pravde-
podobnosťou považovaný za absolút-
ne neplatný právny úkon. O  platnosti 
takejto dohody o vyporiadaní BSM by 
bolo možné uvažovať v  prípade exis-
tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej 
uzavretie v  takomto znení. Vzhľadom 
na zmysel vyporiadania BSM je doho-
du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť 
až po jeho zániku. 

To znamená, že dohoda uzatvorená 
v čase pred zánikom BSM by bola pre 
rozpor so zákonom neplatná. 

Vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov dohodou

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

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

Aj keď je počasie v posledných týž-
dňoch mimoriadne turbulentné, 
čoskoro k nám opäť zavítajú tropic-
ké horúčavy a dni plné slnka. Aj ten-
to rok je nesmierne dôležité myslieť 
na svoju kožu a materské znamien-
ka. 

Na slnku s mierou 
Aj pri letných radovánkach a opako-

vaní je nevyhnutné, aby sme mysleli 
na svoje zdravie. Materské znamienka, 
teda pigmentované kožné útvary sú na 
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé. 
Znamienka sú vrodené alebo získané 
deformity kožného povrchu. 

Opaľujme sa s rozumom 
Aj keď máme akokoľvek odolný a 

zdravý organizmus, každé znamien-
ko sa pri nadmernom pobyte na slnku 
kože stať nebezpečným. Znamienka sú 
v podstate drobné nádory kože a treba 
ich mať neustále pod kontrolou a veno-
vať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe 
po bronzovej pokožke teda hráme ne-
bezpečný vabank.

Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch 

vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému 
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na 
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žia-
renie. Dôležité je to najmä pri svetlom 
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný 
na nárazové spálenie sa na prudkom 

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez sln-
ka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravi-
delne preventívne prehliadky.

ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných 

varovných príznakov, bezodkladne 
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne 
vyšetrí jednotlivé znamienka dermato-
skopom a jednoznačne rozozná „nebez-
pečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravi-
delného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne 
ohraničené od okolitého kožného re-
liéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo priro-
dzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá 
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým prí-
znakom je aj vyvýšenie znamienka nad 
úroveň okolitej kože

V prípade klinicky a histologicky 
nebezpečných znamienok sa vykoná 
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa 
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom 
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjem-
nému pocitu z chirurgického výkonu, 
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mie-
rou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si 
zachová sviežosť a elastickosť a vyhne-
te sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie, 
čo pre zdravie svojej pokožky môžete 
urobiť.

Znamienka bez bolesti

» Miško Scheibenreif
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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 priesady  ovocné stromy a kry  skalničky a okrasné dreviny 
 jarné kvety  muškáty a ostatné balkónovky  

 semená, postreky, hnojivá   jarné ikebany  
 substráty v baleniach od 10l do 250l  

 možnosť dovozu tovaru

ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

PRIESADY
ZELENINY

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

SOBOTA: 9.00 - 12.00
Kontakt: 0901 780 782     FB: ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA
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Vystúpte z radu a úkážte sa svojim klientom.
Informácie o inzercii získate na tel. č. 0905 719 139.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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vypchávka 
podušiek

ale, avšak  
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Zasneženou Arktídou putujú dvaja 
polárni cestovatelia. Zrazu v dia ke 
zbadajú rozzúreného adového 
medve a ako beží za nimi. Ke  to 
vidia, jeden z cestovate ov rýchlo           
zo seba zhodí batoh, vytiahne tenisky    
a za ne si ich rýchle obúva . Druhý        
na neho pozerá a pýta sa:
- Na o sú ti teraz tenisky? Ve  aj tak      
v nich nebudeš uteka  rýchlejšie             
ako on.
- To máš pravdu, ale mne sta í, ke ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

VIZITKY
0905 719 139

spissko.sk
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  Pochádzam z malej dediny Jánov-
ce pri Poprade. Na základe skúsenosti  
z mojej profesie stavebný dozor poznám 
problémy občanov, živnostníkov, pod-
nikateľov a predstaviteľov samosprávy. 
Poznám pomery a problémy na Slo-
venskom vidieku a nie sú mi ľahostaj-
né, preto som sa rozhodol kandidovať  
za europoslanca. Slovensko je typická vi-
diecka krajina, lebo 96% samospráv tvo-
ria dediny. Podporujem silné Slovensko 
v silnej a bezpečnej Európe. Našou sna-
hou je priniesť nové tváre do Európskeho 
parlamentu, aby skutočne riešili:
 problémy občanov na vidieku,• 

zbytočnú byrokraciu pri čerpaní  • 
Eurofondov,
podporu cestovného ruchu a regio-• 
nálneho rozvoja,
zvýšenie kvót a dotácii pre Sloven-• 
ských producentov,
minimálny dôchodok • 550 eur,
vyrovnanie životnej úrovne v rámci EÚ.• 
Občania, poďte voliť, dajme EÚ jasný 

signál, že posielame nových ľudí, ktorí 
chcú presadiť riešenie problémov v pro-
spech celého Slovenska.

Chcete zmenu, dajte šancu novým europoslancom

3REGIONÁLNY PROEURÓPSKY KANDIDÁT
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Ďakujem za Váš hlas, 
Anton Gajdoš č. 3
Váš regionálny proeurópsky kandidát
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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý

Médiami rezonuje prieskum, v kto-
rom mladí ľudia preferujú politic-
kú stranu s nevhodnými názormi 
na tragické historické obdobie. 
Schválne nepoužívam slovo ex-
trémistická, keďže extrémistické 
postoje sa udomácňujú aj u „štan-
dardných“ strán. 

Otázkou je, prečo mladých ľudí oslo-
vujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria 
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zria-
denia. Politici sa vyhovárajú na médiá 
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú 
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku. 
Ak by sme denne neboli svedkami ne-
morálneho, arogantného a devastačné-
ho správania moci, médiá by neškan-
dalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to 
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré 
síce nepreferujú zločinecké ideológie, 
ale konajú tak, že je to v rozpore s rozu-
mom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá 
nadobudla pejoratívny ráz. Je známe, 
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku 
kadejakým alternatívam. Nepoučia sa, 
kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí 
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú 
mladí.

Sporná legálnosť
Vinou zabetónovaného systému je aj 

to, že predstavitelia kontroverzných zo-

skupení môžu pôsobiť v politike napriek 
názorom na hranici legálnosti. Keď prej-
dú zákonnou registráciou, je prirodzené, 
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako 
sa dá očakávať, že si získajú popularitu. 
Prvopočiatkom však je, že strana s prob-
lematickými názormi vznikla a pôsobí.  

Nemyslím si, že mladí, ktorí v priesku-
me uprednostnili kontroverzné zosku-
penie, sú prívržencami zločineckej 
ideológie. Málokedy sa takáto strana 
oficiálne hlási k propagácii neľudského 
režimu. 

Dobrá muška
Avšak reční o problémoch, ktoré ve-

dia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich 
doterajšie vlády ignorovali. Problémy so 
sociálne neprispôsobivými, vnucovanie 
nevýhodných pravidiel inými štátmi, 
znevýhodňovanie domácich firiem, poľ-
nohospodárov, degradovaná mediálna 
kultúra a pod. Hovoria dôrazne a popu-
listicky, keďže nemajú vládnu moc. Volič 
rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i ra-
dikálne riešenia každodenných problé-
mov. Pritom zabudne na to, že keď mali 
šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že 
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo 
im tiež získa hlasy.  

Miesto školy
Škola v tvorení názoru budúcich vo-

ličov ťahá za kratší koniec. Posledné 
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú 
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osno-
vy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a 
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor 
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú 
analýzu a na aktuálne problémy. Škola 
nie je pre žiakov autoritou, no nie vi-
nou učiteľov. Totalitným ideológiám sa 
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na 
základnej škole sa nám ako-tak podarí 
viesť deti k ich odmietnutiu príležitost-
nými aktivitami. No po nich deti za-
budnú, nie je priestor na systematickú 

prácu. Po prechode na strednú školu si 
už sami formujú názor, učitelia sú jedine 
mentormi, no záverečné presvedčenie 
študentov závisí od toho, čo som písal 
vyššie: od systému politiky, od jej pre-
zentácie, od fungovania spoločnosti. 
Okrem toho v našej krajine sa degrado-
val význam vzdelávania. Je známe, že 
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa 
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča. 
Politický kontext teda spôsobil to, že ľu-
dia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.                        

» PhDr. Ján Papuga, PhD., 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom                            Zdroj K2 Learning

ŠKOLA
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DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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  Ochrana práv 
s p o t r e b i t e ľ a 
je dynamicky 
sa rozvíjajú-

ca oblasť. Spotrebiteľmi sme všet-
ci, bez ohľadu na naše vzdelanie, 
postavenie a pôvod a  priznám sa, 
nepoznám človeka, ktorý by nemal 
skúsenosť, či už s  nejakou nekalou 
praktikou obchodníkov, exekúciou, 
s neoprávnene vyrubeným nedoplat-
kom za energetické, alebo teleko-
munikačné služby, či s  neuznaním 
oprávnenej reklamácie.  To sa týka 
zväčša zraniteľných spotrebiteľov - 
dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, 
nízkymi príjmami,    nízkou fi nanč-
nou a právnou gramotnosťou, ktorí 
nemajú na drahých advokátov, a 
tak nemajú prístup k spravodlivému 
riešeniu. Preto  som v  roku 2002 
pristúpila k založeniu  Združenia na 
ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) 
– OMBUDSPOT® v Poprade, ktoré sa 
špecializuje na zastupovanie spotre-
biteľov v reklamačnom konaní a mi-
mosúdnom riešení spotrebiteľských 
sporov. Hoci spočiatku sme pôsobili 

regionálne, postupne sa pôsobe-
nie  združenia rozšírilo na celé Slov-
ensko. O správnosti našich postupov 
svedčí viac ako 80 % úspešnosť v 
prevzatých spotrebiteľských sporoch.
   Záujem o služby nášho združe-
nia OMBUDSPOT®  neustále rastie, 
z čoho mám na jednej strane radosť, 
no pribúdajúci počet prípadov, keď 
spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je 
zároveň signálom, že NIEČO NIE JE 
V PORIADKU. Signálom, že ochra-
na práv slovenského spotrebiteľa si 
zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto 
problémy však Slovensko zastupu-
júci europoslanci doposiaľ účinne 
nepoukázali. Spotrebitelia na pôde 
Európskeho parlamentu nemajú svo-
jho HOVORCU A OCHRANCU! 
    Podporte nás na našej ceste do 
Európskeho parlamentu a 25. mája 
voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 
22. Ak chcete svojho spotrebiteľského 
ombudsmana a obhajcu v Europarla-
mente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.

Helena
MEZENSKÁ
Kandidátka do Europarlamentu
za stranu DOMA DOBRE

22

Helena Mezenská  – ochrankyňa práv spotrebiteľov
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Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.

Voľte č.

4

O
bjednávateľ: N

árodná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-N
ové M

esto, 831 02, IČO
 42359741, D

odávateľ: REG
IO

N
PRESS, Študentská 2, 917 01 TRN

AVA
, IČO

 36252417Ďakujem.

Životopis: 
Ján PIĽA (1958, Poľanovce). Som jedným 
z vás ktorý je hrdý na to, že sa narodil na 
Slovensku, na východe pod Braniskom, kde 
sú korene aj mojich predkov. Rodičia mi 
výchovou vštepili lásku k práci a prírode, 
naučili ma, čo sú ľudské hodnoty, slušnosť, 
kresťanská viera, čestnosť a pokora. S úctou 
si spomínam na svojho prvého učiteľa, kto-
rý nás deti spod Spišského hradu učil nielen 
písať a čítať, ale aj milovať svoju vlasť a našu 
históriu. V neďalekej Levoči som študoval  
v gymnáziu, kde pôsobili štúrovci po núte-
nom odchode z Evanjelického lýcea v Bra-
tislave. Po absolvovaní Vysokej vojenskej  

leteckej školy v Košiciach som pôsobil ako 
vojenský profesionál v Bechyni, v Prešove 
a Košiciach v oblasti leteckého inžinierstva. 
V súčasnosti prednášam na zahraničných 
univerzitách. Bývam v Prešove, som ženatý 
a mám dve dospelé deti.
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 Inštitucionálnu reformu EÚ;
 Podporu dotácií 
 (školstvo, agrorezort, a i.);
 Jednotný postup v rámci regionálneho  
 zoskupenia V4;
 Členstvo a podpora aktivít SR v ESA 
 (Európska vesmírna agentúra);

 Posilnenie vonkajších hraníc EÚ;
 Navrátenie ekonomických migrantov 
 do krajiny pôvodu;
 Vyvážená zahraničná politika;
 Zrušenie sankcií proti Ruskej federácii 
 (neúčinné a poškodzujúce 
 záujmy SR a štátov EÚ/EHP).

Ako poslanec Európskeho parlamentu by som presadzoval: 

Vážení a milí spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu sa uchádzam o post poslanca, 
na ktorom hodlám nielen dôstojne zastu-
povať, ale predovšetkým dôsledne pre-
sadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej 
občanov.

Byť poslancom Európskeho parlamentu 
pre mňa znamená nestratiť hrdosť k obči-
anstvu, jazyku a tradíciám rodnej krajiny a 
jej kultúre. Budúcnosť našich rodín a našich 
detí závisí od toho ako dokážeme hájiť naše 
politické, spoločenské a morálne princípy, 
ako sa dokážeme zasadzovať o univerzálne 
hodnoty nielen doma, ale aj v zahraničí.

12Voľte číslo

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

V sobotu sa môže 
úplne reálne stať, že 
Smer po predlhých 
rokoch nebude ví-
ťazom volieb. Lenže 
úplne reálne zároveň 
hrozí, že v sobotu 

voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v 
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde 
vyhrala fašistická strana.

Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. 
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou 
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem 
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší 
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby 
sme tomu zabránili.

Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo 
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem 
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iné-
ho človeka na našej kandidátke - podporu 
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zá-
roveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho 
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, 
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie 
konečne vyriešiť rómsky problém.

Veľmi ho mrzelo, že politici reálne ten-
to problém riešiť nikdy nechceli a tému len 
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. 
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli 
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol 
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali 

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z 
neho spraviť prvého rómskeho poslanca par-
lamentu, aby sme z neho urobili pozitívny 
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.

A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci 
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené 
na riešenie rómskeho problému, Peter doká-
zal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby 
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a od-
hodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov 
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie 
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, 
ak výchovu malých detí nepodchytíme od 
malička, nič z nich nebude a doplatíme na 
to všetci).

Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy do-
držal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. 
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, 
pomôžme mu spoločne. 
Ukážme hlasom pre 
dobrého Róma, že Slo-
vensko nie je čierna 
diera Európy, ale od-
vážna krajina, ktorá 
sa nebojí postaviť zo-
či-voči fašistom z celej 
Európy, ktorí nám chcú 
Náš európsky dom 
mieru zbúrať.
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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

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85

00
26

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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