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ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 34 / 23. AUGUST 2019 / 23. ROČNÍK

Všetky naše renomované jazykové 
slovníky slovo okupant vysvetľujú 
aj ako uchvatiteľ. 

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s po-
mocou armády privlastní (uchváti) 
cudzie územie, prípadne celý štát, ale 
o aj o politický prúd, ktorý si na uko-
jenie vlastných mocenských a ekono-
mických chúťok uchváti kompletnú 
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj 
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé-
mu jasné, že to nemá nič spoločné s 
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, 
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.

23. augusta 1968 odletela do 
Moskvy rokovať o normalizácii situá-
cie v Československu po vstupe oku-
pačných vojsk na jeho územie dele-
gácia, vedená prezidentom Ludvíkom 
Svobodom. 

O pár dní neskôr bol v Moskve po 
dlhých rokovaniach medzi sovietskou 
a československou delegáciou podpí-
saný protokol, v ktorom českosloven-
ská strana podľahla nátlaku Sovietov 
a zaviazala sa vykonať kádrové zme-
ny v straníckych a štátnych orgánoch, 
anulovať vysočanský zjazd KSČ a 
pripraviť dohodu o legalizácii poby-
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. 
Sovietska strana výmenou súhlasila s 
návratom odvlečených funkcionárov. 
František Kriegel, ktorý ako jediný 
Moskovský protokol nepodpísal, však 
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac 

ako pol stovky rokov po spojeneckej 
okupácii a rovných tridsať rokov po 
„spoločensko-politických preme-
nách“ v Česko-Slovensku náš štát ria-
dia ešte stále kádre. Stranícke kádre. 
Na obrovskú radosť Moskovského 
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú 
za demokratov, vlastencov, ochran-
cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ, 
často aj komunistická nomenklatúra. 
Túžba po absolútnej moci a nenávisť 
k slobode iných patria k jej génovej 
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí 
moci.

Kňaz Tomáš Halík, jeden z pro-
tagonistov Novembra 89 hovorí, že 
„slovo socializmus je už úplne vy-
prázdnené prinajmenšom od chvíle, 
keď sa robotnícka vrstva zabývala v 
kapitalizme a dnes volí prevažne pra-
vicu, občas extrémnu pravicu. 

Naozaj nemáme v úmysle vzdať 
sa svojho sna spred tridsiatich rokov. 
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých 
v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 
spomínať.

Odvážnu jeseň, 
milí čitatelia!

Okupanti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 

Odvážnu jeseň, 
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Lutila, Slaská, Kosorín, Janova 
Lehota, Lovčica - Trubín, Lovča, 
Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, 
Prochot, Prestavlky, Horná Trnáv-
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Stará Kremnička, Bartošova Le-
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Hodruša - Hámre, Banská Belá
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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
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(Nováčik medzi najlepšími diétami) 

Diéta známa ako nordická, alebo 
aj nová nordická, či škandinávska, 
predstavuje to najlepšie zo stravy 
severských krajín. Typická sever-
ská kuchyňa je ovplyvnená polohou 
a prirodzenou potravou - rybami a 
všetkými plodmi, ktoré more posky-
tuje.

V porovnaní s bežnou západnou stra-
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale 
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast-
ných kyselín. Podobá sa v mnohom stre-
domorskej, ktorá je na prvom mieste me-
dzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, 
ovocia, celozrnných výrobkov a hlav-
ne morských rýb. 

Spolu zabezpečujú dostatočný pro-
tizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný 
rozdiel medzi oboma je v používaní ole-
ja -  pre stredomorskú je typický olivový 
olej, v severskej dominuje repkový. 

Škandinávska strava uprednostňuje 
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne-
cháva spracované pokrmy. Kombinuje 
tradičné potraviny s  relatívne novými, 
ale zdravými – nízkotučnými mliečny-
mi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, 
aj takého, ktorému sa na severe bežne 
nedarí, alebo repkovým olejom. V škan-
dinávskej kuchyni je veľa lososového 
mäsa, islandského jogurtu skyr, brus-
níc, ražného chleba, kapusty, kvaky. 
Severskú stravu si však môže prispôsobiť 
každý, pretože jej skutočným zameraním 

je konzumácia zdravých potravín, ktoré 
sú  miestne. Dostatok vlákniny pomáha 
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého 
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO obe znižujú 
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovociev-
nych chorôb, pomáhajú udržať optimál-
nu hmotnosť tela.

Oproti súčasnej strave väčšiny Slo-
vákov jej základom je veľa vlákniny – ze-
lenina je bežnou súčasťou každého jedla, 
často nahrádza hlavnú prílohu k  mäsu 
alebo rybám, na rozdiel od nášho stra-
vovania, kde dominuje ryža, zemiaky, 
knedle alebo cestoviny a zeleninu vída-
me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lep-
šom prípade ako malú šalátovú misku. 

Jedzte často: ovocie, bobule, zeleni-
nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, ore-
chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské 
plody, nízkotučné mliečne výrobky, by-
linky, koreniny a repkový olej

Jedzte s mierou: mäso zo zveriny, 
vajcia (uprednostniť z voľného chovu), 
syr a jogurt.

Jedzte zriedka: červené mäso a živo-
číšne tuky.

Nejedzte: nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
rýchle občerstvenie.

Severská diéta 

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

metabolizmu a výživy

 červené mäso a živo

 nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-né cukrom, pridané cuk-né cukrom, pridané cuk
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
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Žiar nad Hronom



ZH 19-34 strana- 3

3
právnik radí / SLUŽBY

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo 
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti tre-
ba mať na pamäti dva druhy daňových 
povinností. 

Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo for-
me úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľ-
nosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či 
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zda-
neniu alebo je od dane oslobodený závisí od 
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie 
podľa platných právnych predpisov. Zákon 
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, kto-
ré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu 
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobode-
ný napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti 
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia 
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nado-
budnutej dedením v priamom rade alebo nie-
ktorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov 
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti 
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poru-
čiteľa.  Pre účely posúdenia podmienok oslo-
bodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je 
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia 
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, 
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu 
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva 
(napríklad dňom povolenia vkladu do ka-
tastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa, 
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V  prí-
pade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od 
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, kto-
rej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť 
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň 
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí 
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za 

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za 
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami 
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa 
v  danom prípade neprihliada. Tento rozdiel 
možno ešte znížiť o  preukázateľné výdav-
ky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem 
z  predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť 
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy 
bol dosiahnutý takýto príjem. 

Druhá daňová povinnosť pri predaji 
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo 
mestu ako správcovi dane v podobe dane z 
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravu-
je zákon o  miestnych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká 
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledu-
júceho po zdaňovacom období, v ktorom sa 
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane 
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva 
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová 
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňov-
ník si nemusí v priznaní sám vypočítavať 
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje 
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec 
určiť výšku dane. 

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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»Ponúkam na prenájom 
3-izbový byt v Novej Bani. 
Cena 450€ vrátane energií. 
Tel. č.: 0917422048

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi podporuje finančne počas 
tohto leta spolu 28 letných táborov 
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou 
skúšanej Sýrii. 

Otec Antoine Mukhallala z Mel-
chitskej gréckokatolíckej diecézy v 
Aleppe sa práve vrátil z jedného z 
ôsmich táborov, vedených spoločen-
stvom „Viera  a  život“ pre zdravotne 
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno-
hých príbehov a osudov ľudí, ktoré v 
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol 
príbeh vdovy, matky dvoch malých 
dievčat, z ktorých jedna je autistka.

„Táto matka hrozne trpela. Manžela 
stratila pri jeho pokuse emigrovať na 
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol 
zavraždený, čo zistila až pri identifiká-
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho 
podrezané hrdlo. Následne žila uväz-
nená vo svojej samote. Počas pobytu 
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi 
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba 
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom 
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci 
sa jej ostatní snažili byť oporou v  bo-
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas 

týždňa sa pomaly začal vracať pocit 
lásky do jej srdca; temnota postup-
ne ustupovala a namiesto nej cítila, 
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť 
uverila, že život napriek utrpeniu je 
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej 
zmene v správaní jej autistickej dcéry, 
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o 
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka 
povedala: „Ak by náš pobyt v tábo-
re mohol trvať ďalší týždeň, som si 
istá, že by moja Jenny začala aj roz-
právať!” hovorí otec Antoine.

“Ďakujem Bohu za všetky hlboké du-
chovné zážitky, ktoré sme mohli počas 
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj 
vám všetkým, spolupracovníkom a 
dobrodincom ACN, za podporu pri 
organizovaní týchto letných tábo-
rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu, 
aby vás všetkých zahrnul požehnaním 
a aby ste mohli pokračovať v pomoci 
všetkým tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej 
lásky po celom svete,” dodáva otec An-
toine.

Cítila som, 
ako moje srdce začalo opäť biť

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
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Asi každý pozná ciele verejného ob-
starávania (VO). Dva najznámejšie 
sú: šetrenie financií, a aby sa pro-
dukty a služby neprihrávali spriate-
leným realizátorom. 

Po rokoch však vieme, že obe tieto 
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá-
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep-
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa 
väčším peniazom ako v nejakej škole či 
inej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys-
lím, že práve ľudia pri veľkých penia-
zoch sú tvorcami takejto zlej legisla-
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, 
no aby zabránili rovnako postupovať v 
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men-
šími financiami, mysliac si, že postu-
pujú rovnako nečestne.

Ak chcete mať v škole VO v po-
riadku, tak si to vyžaduje kvantum 
byrokratickej   činnosti a odbornú po-
moc. Popri stovkách činností, čo škola 
musí robiť, je to ďalšia administratív-
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času 
bežného zamestnanca, keďže mnohé 
kontrakty majú obmedzenú platnosť a 
musia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to 
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda-
vok na odborný personál, keďže nie je v 
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole 
sa väčšinou veľké a neštandardné ná-
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie 
fondov. Poväčšine ide o služby, o ma-
teriálno-technické vybavenie či o pre-
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-

čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie 
vo VO je takmer nemožné, vyžiadané 
cenové ponuky sú približne rovnaké. 

VO výslednú cenu navýši. Ak by 
ste čokoľvek postavili na individuál-
nej dohode s konkrétnou firmou alebo 
živnostníkom, porušili by ste zákon. 
Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa 
oslovujú s požiadavkami opakovane. A 
nemá to nič spoločné so záujmami ve-
denia školy. Jediným záujmom rozum-
ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to, 
na čo štátny normatív dlhodobo nesta-
čí. Na materiálno-technické vybavenie, 
na služby, ktoré škola už nedokáže re-
alizovať, na aspoň symbolické odmeny 
pre zamestnancov, na financovanie 
záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr. 
drobné ceny za školské súťaže). Avšak 
VO, paradoxne, odčerpáva množstvo 
prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje 
v miliónových štátnych zákazkách, pri 
ktorých sedliackym rozumom možno  
konštatovať „brutálne“ predraženie. 
Škola však nemá prístup k miliónom. 

Hoci riadim školu pomerne krátko, 
je nevyhnutné, aby sa k nej pristupova-
lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo 
problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa 
na školu pozerá ako na prosperujúcu 
firmu, budú škole uberať jej výchovno-
-vzdelávací charakter, bude sa meniť 
na administratívny úrad. 

Verejné obstarávanie v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

INZERCIA
0905 915 034
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»Predám pávy tel 
0949225092

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907910755

»Hľadám prácu som Zťp ako 
upratovač údržbár skladník 
mám Vzv vodič mám b c t a 
SBS. 0944955040

»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel. číslo 0918256367
»68 ROČNÝ HĽADÁ PRIATEĽ-
KU 0944952733

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Štátna veterinárna a potravinová 
správa v súvislosti s rýchlo pribúda-
júcimi ohniskami nákazy afrického 
moru ošípaných nariadila masívny 
odstrel diviačej zveri aj nedovolený-
mi prostriedkami.

Odhliadnuc  od samotnej realizácie 
tohto nariadenie je nevyhnutné upo-
zorniť na viacero jeho aspektov. Di-
viačia zver sa pohybuje aj po okrajoch 
lesných porastov, často zachádza na 
polia, kde je v súčasnosti už zozbieraná 
úroda. Preto všetci, ktorí sa bežne po-
hybujú v tomto prostredí, by mali byť 
najmä za súmraku mimoriadne opatr-
ní. Veľmi vhodné by bolo, aby nosili re-
flexné oblečenie, najlepšie motoristami 
dobre známe vesty. Ide o cykloturistov, 
turistov, hubárov a psíčkarov.

Najmä posledné dve skupiny pod-
stupujú vysoké riziko – hubári pri zo-
hýbaní sa môžu pripomínať štvornohú 
zver a psíčkari zas musia do dôsledku 
rešpektovať všetky bezpečnostné na-
riadenia pre pohyb so psom v tomto 
území.

Osoba, vodiaca psa, by mala dbať 
na to, aby bol aj z väčšej vzdialenos-
ti identifikovateľný ako spoločenské 
zviera. Mal by mať obojok, prípadne 
postroj, nemal by sa pohybovať vo 
vzdialenosti väčšej ako desať metrov 
od svojho majiteľa a pohyb za úsvitu či 
na sklonku dňa by mal byť v rizikových 
priestoroch obmedzený.

Je logické predpokladať, že ak 

veterinári pristúpili k takémuto opat-
reniu, poľovnícke združenia a ich čle-
novia ho budú v praxi napĺňať – je to 
napokon aj ich povinnosť.

Z minulosti je známych viacero prí-
padov, skôr nešťastných náhod, keď 
bol omylom postrelený človek, alebo 
zastrelený pes. Je preto veľmi potrebné 
rešpektovať tieto nikde nepísané ob-
medzenia a v rámci prevencie zvoliť na 
pohyb v prírode bezpečnejšie lokality.

V týchto dňoch rozoslala Štátna 
veterinárna a potravinová správa Na-
riadenie jej ústredného riaditeľa Joze-
fa Bíreša, v ktorom v nadväznosti na 
potvrdenie afrického moru ošípaných 
na území Slovenskej republiky v cho-
voch domácich ošípaných a u diviačej 
zveri prikazuje všetkým užívateľom 
poľovných revírov na území SR inten-
zívny lov diviačej zveri, pričom môžu 
použiť zakázaný spôsob lovu. Taktiež 
môžu loviť diviačiu zver na poľovných 
pozemkoch, na ktorých sa súčasne vy-
konávajú poľnohospodárske práce po 
predchádzajúcej dohode s užívateľom 
poľovného pozemku.

Cieľom tohoto nariadenia je ob-
medziť stavy diviačej zveri pri šírení 
afrického moru ošípaných u diviačej 
zveri. Nevzťahuje sa na poľovné revíry, 
v ktorých vecne príslušná Regionálna 
veterinárna a potravinová správa vy-
dala zákaz lovu diviačej zveri.

Vážne varovanie

» ib
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH
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  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
oknabalazmontgmail.com
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INZERCIA
0907 877 860



ZH 19-34 strana- 8

8
poLiTická inZercia / SLUŽBY

75
-2
7

45
-0

05
1

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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Presne pred 11. rok-
mi, v deň 40. výro-
čia vstupu okupan-
tov, som sa rozhodol 
zodvihnúť hlavu. 
Prieskumy hovori-
li, že SMER+SNS+-

HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja 
som si povedal, že to nemôžem dovoliť. 
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a 
zverejnil ho vo všetkých našich novinách 
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla 
mi kopa podporných mailov a tak sa za-
čal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej 
politike. Tu je jeho celé znenie:

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali 

našim pánom. Verili sme, že oni budú čest-
ní a spravodliví. Miesto toho papaláši krad-
nú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zo-
brali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra 
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A 
tak dokolečka, z našich daní.

Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom is-
tom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude 
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociál-
neho štátu, na druhej rozdávanie dotácií mi-
lionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na 
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko 
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby za-
robil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.

Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľú-
bili niečo iné. (koniec)

V tom čase začínala kríza a naša fir-
ma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac. 

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku 
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy 
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a 
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlo-
dejov.

Ja som sa na túto špinavú robotu 
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec 
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to 
dopadlo tak, že bez našich štyroch man-
dátov by Radičovej vláda ani nevznikla.

Nasledovali roky boja. Prehratých aj 
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ. 
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo 
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa 
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale 
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre 
bude a vo voľbách to spoločne dáme.

ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebe-
ka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala 
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však 
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou 
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krás-
nych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro prí-
de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

ps2. Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?

Môj prvý článok

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

 Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?
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„Z plnosti srdca hovoria ústa,“ pozná-
me toto nepísané pravidlo.  Zamilova-
ný človek naplnený láskou hľadá tie 
najkrajšie slová na vyjadrenie svojich 
citov. 

Mnohé geniálne diela vznikli pod 
vplyvom rozochvenia z  lásky či už pla-
tonickej alebo vzájomnej. Aj filozofi, 
umelci či teológovia sú neraz inšpirova-
ní vzopätím sa k  nejakej osobe či vzťa-
hom k  osobnému Bohu. Takýto človek 
je natoľko preniknutý jedinou víziou, že 
myšlienky i slová z neho prúdia  v úplnej 
jednote. Do akej miery je táto jednota 
skutočná, do takej miery je uveriteľný 
pre druhých a dokáže aj ich inšpirovať k 
láske. 

No platí to aj v opačnom garde. Člo-
vek plný vnútorného chaosu, sklamania, 
zloby, hnevu a  nenávisti ventiluje svoj 
„hnoj“ navonok. Slová odrážajú jeho 
vnútorný stav. Lenže nie je to čisto jeho 
osobná záležitosť, lebo slová sa zo sveta 
nestrácajú, chtiac-nechtiac sa dostá-
vajú do verejného priestoru a  stanú sa 
spoločným dedičstvom. Pri sledovaní 
posledných udalostí okolo zverejnenia 
súkromných esemesiek si uvedomujem, 
že človek je zodpovedný za všetko, čo 
kedy povie i napíše. Všetko krásne a než-
né povznáša a podporuje k životu, všet-
ko oplzlé a neprajné život ničí. Žiaľ, nejde 
len o odhalenú osobnú komunikáciu, do 
verejnosti čoraz väčšmi preniká kultúra 
hrubosti aj inou formou. Nechutné vý-

razy a nadávky sa stávajú súčasťou tzv. 
realizmu vo filme či v  literatúre. Slúžia 
nielen na vyjadrenie negatívnych čŕt, ale 
sú súčasťou názvov a titulkov. Akoby sa 
chceli nasilu vopchať do slovníka ľudí. 
Ostávajú ako pečiatky v mysliach a pod-
vedome špinia vnútorný svet nehy. 

Už nielen násilie v  priamom preno-
se ohrozuje životy, ale aj slovná zásoba 
útočí na dôstojnosť človeka. Ak sa nad 
tým len pousmejeme, pretože „slová ešte 
nikoho nezabili“ a vezmeme to na ľahkú 
váhu, jedného dňa zistíme, že hranica 
hrubosti sa nám značne posunula, aj 
keď to nechceme. O chytľavosti oplzlých 
výrazov sa najlepšie presvedčíme na ma-
lých deťoch. Chytia sa na ne oveľa rých-
lejšie, ako na tie nežné. 

Neuveríte, ale práve vo chvíli písania 
týchto riadkov počujem cez okno z ulice 
ďalšie neovládané slová pod vplyvom 
alkoholu. Akoby to bolo načasované do 
témy. Prečo z  tohto nekontrolovaného 
podvedomia nevychádzajú slová nehy? 
Čo sa od dotyčného naučia susedia, deti, 
celé okolie? Zdá sa, že ako spoločnosť 
prostredníctvom hrubnutia slovníka 
sme schopní potom tolerovať aj alkohol, 
dokonca najnovšie aj drogy.  Veď každý 
má právo „vybočiť si“. Odchýlky sa stáva-
jú normami a normy extrémami.

Ďakujem, neprosím. Fandím tomu, 
aby sme ešte pozbierali zvyšky nehy 
a rozprestreli ich ako ochranný plášť nad 
touto krajinou, nad svetom.

Sen o nehe, ktorá stráži život

» Mária Raučinová, Fórum života

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobuVolať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne KľačanyJV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
DOPRAVADOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860
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Stretli ste v obchode nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý po predajni „čudne“ blúdil?   
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Nie je to také zložité...

Pr
ip

ra
vi

la
: 

Identifikácia nevidiaceho
 Má bielu palicu, môže aj nemusí mať tmavé 
okuliare, prevádza ho vodiaci pes. 

Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dot-
knite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádza-
nie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte 
záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať 
spolu. Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

 Choďte krok pred nevidiacim.  Ak 
je pred vami prekážka, jednoducho ju 
opíšte – napríklad: „Pred nami je debnič-
ka, musíme ju obísť.“ Alebo dotyčného po-
proste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.  
V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte 
na to, aby bolo po pravej strane dosť miesta aj 
pre neho.

Nákup
 Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne  alebo 
popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve 
pri pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete 
tiež vymenovať, čo je v akcii alebo čo sa vám z tova-
ru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je už trochu 
zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“
 Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by 
chcel jogurt, pomenujte mu, aké druhy či značky 
majú na výber. 
Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dotknite 
rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte záu-
jem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu. 
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

Nebojte sa

IDENTIFIKÁCIA NEVIDIACEHO
A NADVIAZANIE KONTAKTU POHYB PO PREDAJNI NÁKUP A PLATENIE

  Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec 
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri na-
kupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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možný mesačný hrubý zárobok:                 

 
 

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú

možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

Viac informácií:

m

PICKER

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

 
TOPOĽČANY 28.8. a 11.9.2019 o 10:00

Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2

NITRA každý utorok o 09:00, každý štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19 

HRONSKÝ BEŇADIK 27.8.2019 o 09:00
Dom kultúry, Mýtne námestie 26
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Operatíva nás zamestnáva každý 
deň, stratégia nás orientuje na budúc-
nosť a dôležité veci. V článku Koniec 
byrokracie autori uvádzajú, že od roku 
1983 sa v americkej ekonomike počet 
manažérov, supervízorov a adminis-
trátorov zdvojnásobil, pričom ostatné 
pozície narástli len o 44 percent. Peter 
Drucker koncom osemdesiatych rokov 
predpovedal, že sa riadiace úrovne vo 
firmách sa do 20 rokov zredukujú na 
polovicu a bude v nich len tretina ma-
nažérov. Nestalo sa. Byrokracia prežíva 
a rastie, hlavne vo veľkých podnikoch. 
Náklady spojené s byrokraciou v ame-
rickej ekonomike spočítali autori člán-
ku na 3 trilióny (1018) dolárov.

Na začiatku vzniku byrokracie sú 
dobré zámery. Ochraňovať zdravie, za-
isťovať kvalitu a bezpečnosť. Nasledujú 
normy, predpisy, kontrolné systémy, 
audítori a inšpektori. Prichádzajú rôzni 
„experti“ s cieľom zdokonaliť systém. A 
pridávajú dokumenty a smernice. často 
bez poznania reálneho života. Výsled-
kom sú pracovníci, ktorí namiesto 
svojej práce vypĺňajú výkazy pre úrad-
níkov. Počet úradníkov rastie a počet 
tých, čo na nich pracujú, klesá. Nákla-
dy na správu spoločnosti sa zvyšujú a 
pridaná hodnota klesá. Prichádza ko-

laps, tak ako mnohokrát v histórii, keď 
paraziti ničili tých, čo tvorili hodnoty.

Byrokracia je ako rakovina. Merajú 
sa normy, či ľudia vo firme robia dosta-
točne rýchlo. Ale 40 -50 percent ich vý-
konu sa stráca v byrokracii.  Zvyšujú sa 
náklady, predlžuje čas, rastie frustrácia 
a demotivácia ľudí. Výsledky ukazujú, 
že priemerne 28 percent pracovnej doby 
venujú ľudia práci na reportoch, pora-
dách a internej administratíve, ktorá 
nepridáva hodnotu. Tak ako u člove-
ka existuje index telesnej hmotnosti 
(BMI), aj u firiem sa začína počítať BMI 
index podnikovej byrokracie. 

Z operatívy a byrokracie sa dá 
vymotať. Treba preferovať neformálne 
štruktúry a menšie organizačné jed-
notky, vytvoriť kultúru dôvery a zjed-
nodušovania, merať index podnikovej 
byrokracie a chrániť 
firmu pred tým, aby 
sa do vyšších funk-
cií dostali ľudia, 
ktorí svoju nekom-
petentnosť skrývajú 
za prezentácie, 
tabuľky a vý-
kazy.

Operatíva a stratégia

» Ján Košturiak

byrokracie a chrániť 
firmu pred tým, aby 
sa do vyšších funk-sa do vyšších funk-sa do vyšších funk
cií dostali ľudia, 
ktorí svoju nekom-
petentnosť skrývajú 
za prezentácie, 

Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej 
veterinárnej a potravinovej sprá-
vy Slovenske j republiky nariadil v 
súvislosti s Africkým morom ošípa-
ných nasledovné:

Nariaďujem
všetkým užívateľom poľovných revírov 
na území SR intenzívny lov diviačej 
zveri, pričom
môžu použiť

o poľovníctve a o zmene a doplnení 

- použitie noktovízorov, ktoré nema-

- použitie zdrojov umelého osvetle-
nia

- loviť diviačiu zver v noci

-

-

- loviť diviačiu zver postriežkou vo 
-

- loviť diviačiu zver na poľovných po-
zemkoch, na ktorých sa súčasne vy-
konávajú poľnohospodárske práce 

-

- loviť diviačiu zver aj v prípade, že 
nemajú schválený plán chovu a lovu 

-

Cieľom tohoto nariadenia -

afrického moru ošípaných u diviačej 

Toto nariadenie
-
-
-

Nariadenie hlavného veterinára

» ŠVPS SR
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NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie. 
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

vyšetrenie vodiča

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 
��látky od 149 €

z��klievanie terá�
��látky od 98 €

Mo������výhry 300 €Z�AVY A��DO 30�
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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

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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CALL CENTRUM: 
0905 552 537 - 0915 971 823

Prijmeme 

ELEKTRIKÁROV

Práca na pracovnú zmluvu

Plat: 17 EUR/NETTO
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