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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 32 750 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 40 / 4. október 2019 / 23. ročNÍk

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU

PLATÍ DO 30.9.2019 99
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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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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Radlinského 17, Spišská nová Ves

0907 519 566

BETÓNOVÉ

a príslušenstvo
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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Reálna  záruka

12 rokov

JESENNÁ AKCIA 

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

61
_0

09
2

TM

TM
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OPERÁTOR 
VÝROBY /BA/
PRE 
Mzda: 1000€ brutto 
+ príplatky
- 0903 600 062
- 0948 073 542
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 vresov  chryzantém  jesenných dekorácii
 umelých kytíc (3,90 €)  ikebán (od 6 €) 
 vencov (od 8 €)  kahancov a náhrad ....

Záhradníctvo Katarínka Harichovce

VEĽKÝ VÝBER

Prijímame objednávky ovocných stromov 
(od 4,50 €) a vencov z čečiny (od 7,90€/
vyzdobený veniec)

0901 780 782 
Záhradníctvo Katarínka

Po-Pia: 9.00-17.00
So: 9.00-12.00
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Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -

Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša

Nie rada 
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

Slovenčina naša

Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

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

metabolizmu a výživy
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Ponúkame vaňový kúpeľ
v minerálnej vode

/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/
rôzne masáže, zábaly

viac info na www.aquaspaganovce.sk

Otvorené: pondelok - nedeľa 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/ 7733 617, 0917 123 453

 

  
 

- Základné ošetrenie nôh (mokrá, prístrojová, kombinovaná, pedikúra) 

- Footlogik (vhodná pre diabetikov) 

- Ošetrenie zarastených nechtov, šponovanie
   (narovnávanie zarasteného nechtu) 

- Ošetrenie zhrubnutých a problémových nechtov, otlakov 
- Nechtová protetika (náhrada nechtovej platničky) 

- Lakovanie (základné, géllakom)

Námestie SNP2, Spišská Nová Ves (detská poliklinika)

Objednávky prijímame na: 0908 986 685 

Možnosť zakúpenia DARČEKOVEJ POUKÁŽKY
(vhodné ako darček k narodeninám, k Vianociam... )

V predaji od 15. 10. 2019. hodnote 15€, 20€)
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

34
-0

00
5-

1

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

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

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

orincak.j.@zoznam.sk
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%

S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

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

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk

Nie 
navolili, ale zvolili. 

Slovenčina naša Nie 
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenčina naša
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Posilnite počas chrípkovej sezóny 
obranyschopnosť svojho organizmu 
dopĺňaním vitamínov, pravidelným 
pohybom i dôkladným umývaním rúk. 
Dodržiavajte zásady prevencie na ve-
rejných priestranstvách, na pracovis-
kách, vo výchovno-vzdelávacích zaria-
deniach a doma. 

Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí 
ako sú seniori, osoby so závažnými chronic-
kými ochoreniami, s oslabenou imunitou, 
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je 
najúčinnejším spôsobom prevencie očkova-
nie proti chrípke.

Dopĺňajte vitamín C, čistotu 
rúk zdôrazňujte najmä deťom

Obranyschopnosť organizmu, vrátane 
detského, možno počas chrípkovej sezóny 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, 
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – kom-
plexu. Získate ich konzumáciou dostatoč-
ného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a 
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vybe-
rať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín 
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, 
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie 
celkovej  odolnosti organizmu sa odporúča 
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v po-
dobe cvičenia a každodenného pobytu na 
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok 

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primera-
ne počasiu.

Ohľaduplnosť 
a preventívna hygiena

Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky 
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú 
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v 
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochra-
nu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti, 
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrec-

koviek, ktoré po použití zahodia do koša. 
V miestnostiach na pracovisku, vo výchov-
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba 
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V 
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné 

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou 
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria-
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta-
kzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala  
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle 
ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektí-
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Rada hlavného hygienika
„Dôkladným umývaním rúk zabraňuje-

me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane 
chrípky a jej podobných ochorení. Umýva-
nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo 
veľkej miere predísť rozšíreniu respirač-
ných infekcií, rovnako ako hnačkových 
ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky 
prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 

až 12 hodín, na hladkých (neporéznych) 
povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín. 
Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie 

rúk medzi základné formy prevencie chríp-
ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik 
Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
Infografika: ÚVZ SR

Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť 

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa

Chirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriad-
ne dôležité dbať na čistotu rúk, pripo-
mínajte to neustále aj deťom. Ruky si 
umývajte čo najčastejšie, aj po použití 
jednorazovej vreckovky, a to teplou 
vodou a mydlom. V prípade núdze 
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély 
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chr-
bát rúk, priestor medzi prstami aj za 
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí 
použite jednorazovú utierku alebo 
čistý uterák. 

CHRÍPKA Najčítanejšie regionálne noviny

Upratovanie navlhko 
V domácnosti sa počas chrípko-
vej sezóny odporúča upratovanie 
„navlhko“, teda s použitím dezin-
fekčných prostriedkov s obsahom 
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú-
čeniny, chlóhexidínu či jódu.

Odmalička mám vzťah k životnému 
prostrediu. Už pred nežnou revolú-
cie sme sa v škole učili o jeho znečis-
ťovaní. Preto nepotrebujem medi-
álne známu aktivistku-tínedžerku, 
aby ma primäla k rozmýšľaniu o 
klíme, ktorá sa citeľne mení. 

Avšak, rešpektujem ju za to, že  sve-
tovo otvorila veľmi dôležitú tému a 
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný 
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí 
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa 
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec 
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivi-
zovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili 
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj 
rovnocennom svete rozhoduje, či preži-
jeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek 
všetkému a svojim osobným problé-
mom vytrvala, až si jej tému všimli. 

Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi, 
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo 
sveta dospelých (!), neraz od osobnos-
tí, ktoré smerujú násťročnej aktivistke. 
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizova-
ným nacistom, čo je až nechutné. Je to 
odplata za to, že podráždila bohaté fir-
my, politikov, šejkov, ktorí žijú zo zne-
čisťovania planéty. Podráždila ich šíre-
ním strachu z toho, čo bude. Ak sa nič 
nezmení, už naše deti zažijú katastro-
fálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ni-
čivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži 
sledujeme deň čo deň. Chodenie do 
školy sa popri týchto problémoch javí 
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené 
„blicovanie“ žiakov práve počas školy 
- ide o štrajk za budúcnosť narodených 
i nenarodených.

Výsmech mladej a spravodlivo 
nahnevanej Grétky či iných mladých 
účastníkov zelených protestov je naj-
väčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovo-
ríme o tom, že mládež je pasívna, že 
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký 
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú 
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som 
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o 
osude planéty, povedal by som im bez 
cenzúry expresívnejšie vety, ako vy-
slovila Gréta. Pretože ochrana prírody 
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné, 
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny 
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme 
elektrinu a teplo, neprežijeme bez ché-
mie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mla-
dí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu 
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom 
práve ten štát trpí zmenami klímy, je 
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne 
a už zasahuje celý svet.

Iba chudák sa smeje aktivistom, 
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je 
predvídanie jednoduché. Preto sa ja 
smejem schválne zaslepeným, kto-
rí kreslia budúcnosť bez prírodného 
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v 
mene ľudstva...  

Zelené protesty

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Stovku starých odrôd jabloní a hru-
šiek, ktoré ešte stále možno nájsť 
na slovenskom vidieku, popisuje 
atlas starých odrôd s názvom 50 
na 50, ktorý v týchto dňoch vydalo 
Centrum environmentálnej a etic-
kej výchovy Živica v rámci projektu 
školských ovocných sadov Sadovo.

Na Slovensku doteraz neexistovala 
aktuálna pomologická publikácia, kto-
rá by venovala pozornosť starým odro-
dám jabloní a hrušiek. Autori publiká-
cie Bruno Jakubec a Andrea Uherková 
sa starým a krajovým odrodám venujú 
takmer už desať rokov.

 „Strata biodiverzity je celosve-
tovou témou a okrem divokých dru-
hov sú ohrozené zánikom aj druhy a 
odrody kultúrnych rastlín, napríklad 
ovocných drevín,“ vraví koordinátor-
ka projektu Sadovo Andrea Uherková. 
„V obchodoch nájdeme približne osem 
odrôd jabloní, no v krajine sú ich stov-
ky,“ dodáva.

Atlas obsahuje 50 starých odrôd 
jabloní a 50 odrôd hrušiek, s ktorými sa 
môžeme najčastejšie stretnúť naprieč 
celým Slovenskom. „Mnohé staré odro-
dy, ktoré sa v atlase nachádzajú, stále 
môžeme nájsť na záhradách alebo v 
krajine, obvykle na starších stromoch. 
Hoci majú mnohé vlastnosti, pre ktoré 
sa ich oplatí pestovať a využívať, in-
tenzívne ovocinárstvo o ne javí mini-
málny záujem. Preto ich plody nie sú 

súčasťou obchodnej ponuky,“ hovorí 
autor atlasu a odborný garant projektu 
Bruno Jakubec. „Záujem zo strany sú-
kromných pestovateľov je však veľký a 
stále narastá. Zdá sa, že starým sortám 
postupne svitá na lepšie časy,“ dodáva.

Atlas je primárne určený mladším 
čitateľom, teda žiakom druhého stup-
ňa základných škôl a stredoškolákom. 
Cieľovou skupinou je okrem žiakov aj 
širšia verejnosť.

Publikácia vychádza v rámci pro-
jektu školských ovocných sadov Sado-
vo, ktorý realizuje Živica cez Nadačný 
fond Tesco v Nadácii Pontis. Odborným 
garantom projektu je Fakulta ekológie 
a environmentalistiky Technickej uni-
verzity vo Zvolene.

Úžasný atlas jabĺčok

» TA SR
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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

»Prenájom RD 3-izbový so 
záhradkou v SNV, blízko 
centra od 1.9.19 cena doho-
dou 0904 501 249

»Kúpim garáž v SNV 0904 
105 858
»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.

»Predám aut. práčku zn.LG 
A+++ zánovnú, málo po-
užívanú, stála 460eur, ja 
predám za160eur č.t 0944 
196 319

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Kúpim akékoľvek zlaté a 
strieborné mince aj silingy, 
šperky, hodinky aj vrecko-
vé, tabatierky, voj. vyzna-
menania a šable a odznaky 
a zlomkové zlato t. 0915 
627 285
»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 5 dolu.

»Predám perinák farba buk 
š 95cm v 77cm lacno, zverák 
strednej veľkosti, krompáč 
nový lacno 0910 264 229

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»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 
(chlapa) na 6-8 hodín den-
ne počas týždňa, 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

»Vysoký, 44 ročný tmavo-
vlasý fešák, hľadá štíhlu 
ženu na nezáväzné stret-
nutia. 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    
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Čoskoro si pripomenieme tridsať ro-
kov od nežnej revolúcie. Čo keby sme 
to oslávili tak, že pomôžeme tým, 
ktorí to dnes potrebujú?

Možno to neviete, ale kresťania sú v 
skutočnosti najviac prenasledovanou 
náboženskou komunitou na svete. Vy-
plýva to z analýzy, ktorú sme v ACN 
vypracovali na základe údajov zo 196 
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v 
krajine, kde je ohrozené základné ľudské 
právo na slobodu myslenia, a toto právo 
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo 
svete sa nábožensky motivované útoky 
stále stupňujú a až 70 percent z nich je 
páchaných na kresťanoch.

Pred niekoľkými dňami nás za-
rmútila správa arcibiskupa Sebastiana 
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostred-
níctvom kancelárie ACN informoval, že 
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet 
násilných konverzií na Islam. Ale čo je 
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto 
prípade zameriavajú na mladé dievčatá, 
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú 
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na 
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide pre-
dovšetkým o kresťanské a hinduistické 
dievčatá.

„Únos je zločin a my k nemu musíme 
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje 
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s 
políciou išiel arcibiskup priamo za vlád-
nymi predstaviteľmi, aby tento problém 
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a 
spolu s moslimskou radou usporiadala 

stretnutie so mnou a s lídrami moslim-
ských a hinduistických komunít.“ Dob-
rou správou je, že tieto zločiny odsudzujú 
aj samotní moslimovia – radikálni fana-
tici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.

Podobné zločiny sú v mnohých čas-
tiach sveta na dennom poriadku. Až 300 
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú 
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mno-
hým hrozí prepustenie z práce či nedo-
stupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým 
však hrozí aj ublíženie na zdraví či pria-
mo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom 
žijeme.

Napriek tomu netreba strácať nádej. 
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Verí-
me, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše 
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí 
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné 
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby za 
uznesenie hlasovali predstavitelia všet-
kých politických strán. Pridajme sa teda 
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý 
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú 
za svoju slobodu viery, podporte projek-
ty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

Ako osláviť 17. november

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň

57
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5

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 

ZÁMOČNÍKOV – ZVÁRAČOV
AJ MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV.

Ponúkame seriózny prístup, očakávame kvalitu. 
Koľko vyrobíš toľko zarobíš.

Kde? V Spišskej Novej Vsi
Kedy? Dohoda.

KONTAKT: 0902 724 288

79
-0
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Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka  
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti  
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny, 
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny. 
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00. 
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spo-
ločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie  
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vo-
zidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur 
brutto. 

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou 
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

Ponuka práce 

ZÁHRADNÍK A ÚDRŽBÁR
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okolo,     
vôkol      
(bás.)

masa udí
hladomor  

(kniž.) slávnos
3. as     
tajni ky

odhá anie  
(hosp.)    
šúcha,     
drhne  

Pomôcky: 
utilitár,     

latit, pals,  
niveau

zápasník   
s býkmi

oxidácia zbíjajte

tvoril sa    
(bás.)     

Ernestína  
(dom.)

tolerantne 
znášali

kúrením   
zohrial   
obydlie

stupe      
paleogénu  
nepukavý  

plod

štuchne   
(expr.)

nedávno   
vytvorený  
šíri vô u

Estera     
(dom.)

pastier     
oviec      

ututlávajú

2. as     
tajni ky

to isté     
(zastar.)   

psí        
zápach

prospe-    
chár      

(zried.)

4. as     
tajni ky

skratka    
dopravné-  
ho inšpek-  

torátu

hotovo   
(zastar.)   

pripravená 
z ibiša

zbavia    
ne istoty

zna ka    
titánu      

pevne,     
dotuha

bola za-    
mestnaná

nieže      
zna ka    
auto-      

svie ok

Pomôcky: 
laur, vae,   
PAL, dan,  

nažka

nežne     
túlia       

ž dka      
v kuríne    

druh pôd-  
nej formy   

vavrín     
(bás.)

pastva

druh      
horniny    

beda, po   
latinsky

1. as     
tajni ky

cudzia     
bankovka  
ozn. liet.   
Etiópie

úrove     
(kniž.)

citoslovce  
zvuku     

pri zívaní

divadlo    
(zastar.)

kypri      
pôdu     

pluhom!
!

Jano už dlhšie sleduje manželku                             
ako sa v plavkách krúti pred zrkadlom                    
a ke  to už trvá ve mi dlho, hovorí jej:
- Ani ka, ve  ty máš presne tie isté miery ako 
Angelina Jolie...
- Naozaj, Janí ko? - uveli ene hovorí manželka.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom
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0905 719 139
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Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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OPERÁTOR VÝROBY

KONTROLOR PRÁCU 

PONUKY 

www.konstrukter.sk
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Keď sa nedávno kúsok od istej vi-
lovej štvrte na Slovensku začali 
stavať unimobunky, ktosi rozšíril 
fámu, že sa chystá priestor pre slo-
venských Rómov vracajúcich sa z 
Británie. Lenže – prečo by to vlast-
ne robili?

Ďalšou fámou či už skôr legendou 
je, že Rómovia sa tu v Británii prihlásia 
na prvú prácu, vykonávajú ju tri, maxi-
málne dvanásť mesiacov a následne sa 
vyhlásia praceneschopnými a žijú na 
dávkach. Jedno i druhé je nezmysel. Ži-
jem tu tri roky, kvôli tomuto článku som 
urobil viaceré rozhovory so slovenskými 
Rómami.

Slušná spoločnosť nepaušalizuje
Odmietli zverejniť mená, nemajú 

záujem byť atrakciami slovenskej po-
litiky. Ani sa im nečudujem - lepšia 
tmavšia pokožka než byť otravovaný 
čiernymi dušami. Príbeh však musím 
začať i ukončiť pri nás, „čistých, bielych 
a slušných Slovákov“. Minulý rok zís-
kal tunajšiu Novinársku cenu článok o 
príkladnom živote Rómov v Sheffielde. 
V iných novinách, sa však písalo aj to, 
že v Sheffielde je problém s Rómami 
zo Slovenska. Pár ulíc v časti Page Hill 
tohto 535-tisícového mesta si postupne 
prenajala skupina Rómov zo Sloven-

ska. Robia neporiadok „ako v tanku“, 
inklúziu majú na mizernej úrovni. Pri-
šli naraz, do jednej lokality a vytvorili 
enklávu. Rómov v Sheffieldskej oblasti 
Tinsley, odkiaľ je prvá reportáž, je však 
približne štvornásobok. Na Slovensku 
sa nikto s takýmto delením na slušných 
a asociálnych neunúva.

Zvládneš alebo nezvládneš
Stretol som na kamarátovej oslave 

zaujímavého chlapíka. Róma zo Slo-
venska. Celú našu diskusiu s týmto 
študentom farmácie zhrniem do citá-
tu: „Vieš asi aký život by ma čakal pod 
Tatrami ako Róma a geja v jednom.“ A 
všeobecne -  tu sa mi chlapci aj dievčatá 
zo skupiny slovenských Rómov pochvá-
lili, že majú svoje reštaurácie, predajne 
všetkého možného, ich deti ovládajú 
plynulú angličtinu. Na Slovensku sa im 
dostáva iba špeciálnych škôl, tu je to o 
tom, či zvládneš alebo nezvládneš. Žia-
dajte od učňa nemožné a zistíte, čo je u 
neho možné. 

Róbertov príbeh
Róbert, pôvodom slovenský Rom, mi 

podal celkom zaujímavý obrázok o situ-
ácii Rómov z našich končín. Jeho život-
ný príbeh je krátený. „Narodil som sa v 
Rómskej osade na strednom Slovensku, 
rodičia má chceli zapísať do riadnej 

školy, ale pri zápise im bolo odporuče-
né, nech ma prihlásia do špeciálnej. 
Až neskôr som pochopil, prečo s tým 
rodičia nesúhlasili. Po otvorení hraníc, 
teda vstupu do Shengenu sme sa medzi 
prvými presťahovali do severného An-
glicka. Starší brat, ktorý pracoval ako 
murár v Rakúsku a v Nemecku, pochytil 
aj trochu angličtiny a tak sme sa usadili 
v menšom meste, ktoré mladšia gene-
rácia opúšťa. Rodičia boli prekvapení, 
že na úradoch sa ich pýtajú, či netre-
ba tlmočníka, či im ešte nejako môžu 

pomôcť a kde sa môžu rekvalifikovať. 
Vychodil som základnú (elementary 
school), následne som si dal high scho-
ol(strednú) s nadstavbou na farmáciu a 
dnes pôsobím ako zástupca vedúceho 
lekárne. Keď sa obhliadnem späť, vidím 
ako zle by som dopadol, keby som zo-
stal v systéme, ktorý hľadí iba na farbu 
pokožky.“ Niečo je zjavne v tom systéme 
zlé. Od jeho samotného fungovania až 
po  mentalitu mnohých „ľudí“.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS 
Ondrej Putra

Málo známe fakty zo života slovenských Rómov vo Veľkej Británii 

Žiadajte od učňa nemožné a zistíte, čo dokáže

Ilustr foto/zdroj: Zo života komunít Rómov vo Veľkej Británii
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

VIZItkY
0905 719 139
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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5%
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polohovateľné - sklopné
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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