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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 27 / 5. júl 2019 / 23. ROčNÍK
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Hranoly, dosky, laty, stolárske rezivo. 
Radi Vám poradíme v predajni, prípadne aj elektronicky.
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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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SIEŤKY, ŽALÚZIE
zameranie

 a montáž v cene

KONTAKT: 
0908 150 296
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VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK
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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.

TEPUJEME
SEDAČKY, KOBERCE
AUTÁ...

www.proficleantatry.sk

Suché do 1 hodiny!

0910 281 674
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

spissko.sk
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Redakčné slovo / služby, bývanie

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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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

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

ČISTENIE HROBOV
A OBNOVA PÍSMA

KONTAKT:

0907 407 671
odevyhit@gmail.com
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ČISTENIE HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob
ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody
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WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK
                                      BULHARSKÉ PROBIOTIKÁ

99
-0

09
1

75
-2
4

Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

spissko.sk

INZERCIA
0905 719 139

VIZITKY
0905 719 139

lETÁKY
0905 719 139
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POZOR!
AKCIA PLATÍ DO KONCA MESIACA

od nás dostanete viac...

Kompl.rekonštr.krovov a striech
Tesárske a klampiarske práce
Zatepľovanie, fasády, maľovanie RD
Výmena plastových okien

KONTAKT: 0908 326 331PP trader s.r.o.
Firma s 10 ROCNOU TRADÍCIOU

40% zľavy
Doprava
a cenová
kalkulácia
ZDARMA
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V našej radakcii si môžete podať 
inzerciu do celej siete regionálnych novín

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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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 MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»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

»Prenajmem 2 iz.byt , 2 po-
sch. bez výťahu. Vlastné 
kúrenie a ohrev vody. Krom-
pachy. 0903 905 998

»PREDÁM DOM V SASINKOVE 
OKR. HC TEL.: 0908 433 638
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»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 

»Domáce vajíčka snv 0905 
636 693
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Predám polročné kozľatá 
0908 074 495

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

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   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim staré slnkom opá-
lené dosky z humna sto-
doly a kresané hranoly 
0908795502
»Kúpim staré vyznamena-
nia, mince, 0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 30-48 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 4,18 €/hod. Info na 
0903 937 324
»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

»Som rozvedená 54 ročná s 
3 deťmi hľadám si priateľa 
ktorý by nás mal rád. 0949 
277 746
»Vysoký, 44 ročný muž s 
dobrým výzorom hľadá 
štíhlu ženu na nezáväzné 
stretnutia. SNV, LE. 0908 
668 783

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    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

stavba     
na obýva-  

nie
výzva

druh odpa- 
dového    
cukru

mesiac  
Urána

2. as     
tajni ky

Terézia    
(dom.)

damašk  
(zastar.)

vyperte    
mužská

Pomôcky: 
partes,    
melisa

chôdza
1. as     
tajni ky

kto pestu-  
je chme    
ú inne    
využi

krúl,       
po esky

sladkovod- 
né ryby    
iara na    
ihrisku

štuchal    
(expr.)

lepkavá    
tekutina    

citoslovce  
radosti

urobila  
chlpatým

cestovná   
kancelária  

frflal,      
šomral

plná      
klasov     
(bás.)

Mária     
(dom.)     

dezinfiku-  
je sírou

Pomôcky: 
Ariel,      

res, lot

Ita        
(dom.)     

rozmrzol

zna ka    
selénu     

družica,    
obežnica

3. as     
tajni ky

sadnem    
si, posa-   
dím sa

obloky
zasipia    
lákalo     
(kniž.)

rímske    
íslo 506

noty       
(zastar.)   

vec       
(z lat.)

E V      
Martina

valia sa    
medzi-     

národná   
zmluva

opakovaná 
dávka     
jedla   

(hovor.)

skratka    
pre limited  

Oskár     
(dom.)

zarado-    
valo sa    
(kniž.)

osobné    
zámeno    
vyu uj

skratka  
oddelenia  
technickej  
kontroly

prešuje

diel pôdy,  
parcela    

(z amer.)
zvrtnem

Na jednej malej železni nej stanici          
sa akajúci pýta zamestnanca:
- Prosím vás, kedy mi pôjde vlak             
do Bratislavy?
- Rýchlik pôjde za desa  minút                
a osobný vlak za tri hodiny, ale 
odporú am vám ís  osobným vlakom.
- Prosím vás a pre o?
- Lebo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom
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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

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

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.sk

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

Radlinského 17, Spišská nová Ves
0907 519 566

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)
 betónové skruže

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

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

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

spissko.sk

www.RegionpRess.sk
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 profi
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Pfacebook.com/KONCERTvTATRACH
Predpredaj vstupeniek: www. ticketportal.sk

Tel.: 02/ 529 333 21 a 0905 700 909 
vstupeniek:

PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

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

spissko.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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723

66
-0

08
4

79
-0

22
9

•

•

•

MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ
do rodinných domov 

OBHLIADKY
CENOVÉ PONUKY
REALIZÁCIA
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

www.tatraclima.sk

WWW.EMON.SK

mobilná aplikácia, ktorá umožní nové

ÚSPORY ENERGIÍ VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Tatra Clima, s.r.o.,
Hodžova 5070, Poprad

0905 676 355
tatraclima@tatraclima.sk
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Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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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 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM 85
_0
77
3

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

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


