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Týždenne do 21 000 domácností

Pozor na prílišné sebavedomie

už od

99€

NOVINKA - záhradná technika

 kosaþky, krovinorezy, vyžínaþe zn. AL-KO
 motorové postrekovaþe a rosiþe zn. SOLO
 chrbtové postrekovaþe, þerpadlá, rotavátory
záhradné doplnky, osivá a semená,
hnojivá a substráty ...

24-0046

krovinorezy

po - pia 8:00 - 18:00
sobota 8:00 - 13:00

100€ zľava

Kamenárstvo

KALIA
volajte:

0905 470 334
0917 095 214
www.kamenkalia.sk
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podporu všetkých, ktorí čelia zákernej
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí
spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Finančná zbierka sa vracia
verejnosti späť vo forme financovania
programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. A
napokon - Medzinárodný deň solidarity
oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu. Ten nám pripomína
oslobodenie väzňov z nacistického koncentračného tábora v Buchenwalde v roku
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaznivých podmienkach, zomierali v dôsledku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských
experimentov, ale aj činmi a
zneužívaním SS stráže.
Nie, nechcem skončiť
smutnou témou, je predsa
úžasná jar. Užívajme si ju
plnými dúškami. Našu
„slovenskú“ jar! Všetko dobré vám!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

8.apríla 2014 odišiel þlovek,
ktorého sme milovali
JUDr. Ladislav Šafár,
preto Vás prosíme
o tichú spomiemku
a modlitbu.
Ćakujeme.

pri objednávke do 15.4.2019

24-0048

... všetko za najlepšie ceny

Krásny jarný čas vám želám za celú
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr
jedno obzretie sa v čase a úprimné blahoželanie budúcej pani prezidentke, spojené
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)
Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajúceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi
silnú symboliku v historických súvislostiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912
totiž na svoju prvú plavbu vyplával parník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti,
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravého rozumu, keby nebolo honby po sláve,
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A
určite nielen v ľadovcových vodách Atlantiku.
Nuž a ešte dva významné dátumy nás
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dobré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v
žltej farbe umelých a živých narcisov na

51-0092
51-0108

Pezinok
Bratislavská 85
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Vyspelý štát pomáha slabším
Tretiu
oblasť
hĺbkového
referenda,
ktoré
pripravuje naše
hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) sme nazvali „Slovensko pre slabších“.
V dnešnej časti vám bližšie predstavíme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré
sme venovali problémom slabších ľudí
na Slovensku, či už ide o starých, chorých alebo sociálne slabších.
12. Bezplatné objednávanie pacientov. Naše hnutie chce presadiť,
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre
všetkých pacientov bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. Keďže
lekári sú zmluvnými partnermi poisťovní, objednávanie by mali namiesto
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne.
Majú na to totiž personál, a rovnako aj
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť
problémom objednanie sa telefonicky
či cez internet.
13. Stop vykorisťovaniu opatrovateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne
postihnutého príbuzného by mal mať
nárok na príspevok aspoň vo výške
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V
parlamente som to opakovane hovoril
až dovtedy, kým sa tento stav len veľmi pomaličky začal ako tak zlepšovať.
Myslíme si však, že takýto ľudia si zaslúžia za opatrovanie aspoň minimálnu mzdu.
14. Amnestia na úroky z dlhu voči
štátu (Exekučná amnestia). Sme za
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh
voči inštitúcii verejnej správy, alebo
podniku, v ktorom má štát podiel, boli
odpustené úroky z omeškania. Štát v
súčasnosti vymáha cez exekúcie milióny pohľadávok. Ak dokážeme dať
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne
inštitúcie amnestiu
na úroky ľuďom,
ktorí svoj skutočný
dlh splatia.
Vyspelý
štát
pomáha slabším
ľuďom.
OĽANO
taký štát chce. Pomôžte nám ho presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Aforizmy
týždňa
» A. SLÁDKOVIČ

Beda, kto v mori vidí iba
vodu, kto nepočuje nemú
prírodu, kto v skalách vidí
iba skaly.

» H. CH. ANDERSEN
Všetky knihy zožltnú, ale
kniha prírody má každý rok
nové, nádherne vydanie.
» WILIAM WORCLOCK
Príroda nikdy nezradí srdce,
ktoré ju miluje.

Modra

Pezinok

» CICERO
Ak pochopíš krásu prírody,
nemôžeš zablúdiť.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Západné Slovensko
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

» CLARASO
Príroda je úžasná vec. Škoda, že je tak ďaleko.
» LADISLAV FIAMČÍK
Radšej sa zodrieť, ako zhrdzavieť.
» KARL HAINRICH WAGGERL
Domnievame sa, že sme
ovládli prírodu, ale ona si
pravdepodobne na nás len
zvykla.

Stredné Slovensko
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PD
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50.000
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36.500
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BJ
GE
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SL
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PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

» ANDREJEV
Príroda bohužiaľ nevie, že
človek je jej priateľom.
» F. BACON
Prírodu si možno podriadiť
len tak, že sa budeme správať podľa nej.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

» MAURO
Život sa podobá krásnemu,
hoci namáhavému a vyčerpávajúcemu výstupu na
horu. Čím vyššie sa bude
vystupovať, tým čistejšia je
pramenitá voda, tým belší
sneh, jasnejšie nebo, tým
čistejšia duša človeka.

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

» LINDAR
Naozajstným útočiskom,
ktoré je a zostane ľuďom s
boľavou dušou, je príroda.

» redakcia
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Interiér, SLUŽBY

0905 593 810
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Zdravie / Služby, stavba

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám veterána Austin
A40, cena dohodou. Tel.
0902 743 401.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt tehlový v Modre, Kalinčiakova
ul., veľká kúpelňa, 0904
648 741, mail:haenzidodi@
gmail.com.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu v PK
nový 1 izb. byt, 0908 757
154.
»Prenajmem 2 izb. byt v RD
v Sl. Grobe, ihneď, 0905 473
005.
»Prenajmem 4 izb. 110 m2
priestranný slnečný byt na
1. posch, tichá lokalita Limbach, 3 samostatné izby,
čiast. zar., parkovanie, 700
€ s energ., 0902 922 760.

05 DOMY / predaj
»Predám novostavbu 4 izb.
bungalov, 5 á pozemok,
Dolné Orešany, 134.000 €,
0903 717 087.

06 POZEMKY / predaj
»Predám 7 á pozemok v PK
Kučišdorfská dolina, vhodný na sad, záhradu, 0902
272 583.

Žlčník a strava
Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnejšie?
Žlčník je dôležitý orgán pri metabolizme tukov. Preto všetky tučné a mastné
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlčníku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovokovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ nevoľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, niekedy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.
Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmážaná zelenina, podávané často spolu s
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské príšery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu
Pred konzumáciou mastného sa odporúča tzv. stomachikum alebo digestívum
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svojich problémoch, obyčajne užijú tablety s
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citrónová šťava v sýtenej minerálnej vode alebo
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť
na dovolenke?
V prímorských krajinách je častou chybou, ktorú robia ľudia z neznalosti konzumácia morských príšer – darov mora
spolu s destilátom. Miestni vedia, že najlepšie je k nim víno, inak dochádza často k
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba

rovnako konzumovať obozretne. Chilli
con carne podľa miestnej receptúry je ťažkou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá
niekedy dokonca môže imitovať až srdcový infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navodí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka
v transporte v tráviacom trakte znamená,
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa
mu do budúcna vyhýbať.
Najriskantnejšie potraviny, koreniny
a nápoje
Sú to vlastne všetky vysmážané, opekané a fritované jedlá. U rizikových ľudí
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie,
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky,
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník?
Nebezpečné športy v súvislosti so žlčníkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv.
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri
náhlom pohybe posunúť a upchať tak prirodzený odtok žlče a žlčníková kolika je
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť
minimálne jedna hodina.
Ako Vás bolí pod pravým
rebrovým oblúkom a vyžaruje pod pravú lopatku,
vyhľadajte lekára. Pravdepodobnosť podráždeného
žlčníka je veľká.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

07 REALITY / iné

Vtipy
týždňa
»- Náš poslanec je obeta-

vý muž.
- To máte šťastie...
- Ani nie! Všetkých nás obetoval pre svoju kariéru!

»Minule sa jeden poslanec
pochválil, že sa živí prácou
svojich rúk...
- Vážne? A čo robí?
- Tlieska v parlamente svojim nadriadeným...
»Čo majú spoločné žuvačky a politici? - Že ich majú
občania plné zuby.

»Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Ty, vieš čomu sa podobá
slovenská politika?
- To neviem.
- Predsa Orloju. Každý politik sa ukáže iba na chvíľu
a hneď ho vytlačia ďalší. A
tak to bude dokola.
»Aký je rozdiel medzi politikom a horolezcom?
- Žiadny. Obaja sa šplhajú
hore a boja sa pádu.
»Čím sa líši programátor

od politika?
- Programátorovi zaplatia
len za tie programy, ktoré
prinesú nejaký efekt.

»- Fero, vieš, že Slováci sa
nemusia báť pekla?
- Prečo?
- Politické strany a vlády
nás na to už dobre pripravili.

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

»Na zjazde ľudových poslancov:
- Kto je za socializmus, sadne si vľavo, kto je za kapitalizmus, sadne si vpravo.
Jeden poslanec váha a prechádza uličkou v strede.
- A vy, prečo váhate? Spytujú sa ho.
- Neviem, sa rozhodnúť.
Som za socializmus, ale
chcel by som v ňom žiť ako
v kapitalizme.
- Tak čo rozmýšľaš, súdruh,
sadni si k nám do predsedníctva.

24-0035

Občianska
riadková
inzercia

»Predám chatu na samote
v Malých Karpatoch, 26 á
pozemok, dobrá cena, 0903
717 087.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Kúpim dom. Nie RK. 0940
737 622 aj sms.
»Kúpim / zoberiem do prenájmu garáž v Pezinku.
0918 370 915.
»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt
v PK-Modra do 85.000 €,
platba v hotovosti, 0911 382
290.
»Kúpim byt v centre PK,
0915 394 215.
»Kúpim byt v PK na Bystrickel ul., Muškáte, Severe,
0907 093 386.
»Kúpim RD v PK, Modra okolie, 0911 382 290.
»Kúpim 1 izb. byt, garsónku
v PK, Modra, 0907 093 386.

»Majú niečo spoločné škola a parlament?
- Áno, dvíhanie rúk. Ale v
škole sa žiak hlási iba vtedy, ak niečo vie.
»Päť životných múdrostí:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš a
odpisuješ, tak sa nečuduj!

08 STAVBA
Chcete si podať inzerát?

» redakcia

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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okná-dvere,
školy
poistenie/
auto-moto

POISTENIE

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti

Turistická sezóna klope na dvere
Chystáte sa obuť si turistické topánky a vydať sa do hôr za ďalšími dobrodružstvami? Tak by ste ešte pred
odchodom na hory nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie.
Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť
len krátky výlet alebo túru, môže vám
poistenie v prípade nepredvídaných
okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným
starostiam navyše. Zo zákona je totiž
každá osoba nachádzajúca sa v horskej
oblasti povinná uhradiť horskej službe
náklady spojené s výkonom záchrannej
činnosti alebo s pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje len na deti a fyzické
osoby nespôsobilé na právne úkony.
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné.
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné
uzatvárať pri jednorazových výletoch.
V prípade, že na hory chodíte viackrát
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť
celoročné horské poistenie.

Územná platnosť
horského poistenia

Platnosť poistenia horskej služby sa
vzťahuje len na územie Slovenska, a to
na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň
a priepastí, kde vykonáva horská služba
svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľ-

ká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry,
Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny,
Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr

Dôvodom, prečo sa poistiť na hory
je skutočnosť, že vám garantuje pomoc
v situáciách, kedy si nemôžete alebo
neviete pomôcť sami. Pokojne sa môže
stať, že v horách zablúdite či uviaznete
v ťažkom teréne. A hoc si to nik neželá,
dôjsť môže i k úrazu, prípadne strate
schopnosti chôdze v dôsledku únavy ilustračné foto
alebo vyčerpania. Nie je však vylúčený
ani zosun alebo zrútenie lavíny, pôdy, preprava z horskej oblasti do zdravotskál či zeminy. Tu všade sa môže pois- níckeho respektíve ubytovacieho zariadenia, preprava osoby v tiesni a to po
tenie zísť.
zemi aj letecky.

Čo všetko je poistením kryté

Horské poistenie sa poskytuje v niekoľkých poistných balíkoch, ktorých
rozsah krytia sa môže v jednotlivých
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré
overiť si to v príslušnej poisťovni a tiež
si nezabudnúť preštudovať všeobecné
zmluvné podmienky. Každé poistenie
do hôr však má kryť zásahy horskej
služby akými sú jednak vyhľadávanie
a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni,
preprava k najbližšiemu dopravnému
prostriedku zdravotníckeho zariadenia,
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kých palíc. Na každú túru sa vystrojte
primerane ročnému obdobiu, namáhavosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je
obuv s vibramovou podrážkou a plášť
do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí alebo pri výstupe na sedlo
Odporúčania horskej služby
Ak sa vydáte na túru, horská služba alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiapradí, vziať si so sebou aj mobilný tele- ka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a
fón. Priebeh túry si prezrite na mape dostatok tekutín. Na orientáciu použite
alebo v turistickom sprievodcovi a v prí- turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené
pade potreby využite služby horského všetky dôležité údaje. Používajte vždy
vodcu alebo horského sprievodcu. Na posledné opravené vydanie, vyhnete sa
túru odchádzajte skoro ráno a dokonči- omylom v teréne. Viac informácií sa dote ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa zviete na stránkach horskej záchrannej
odporúčaní horskej služby nutné rátať služby, kde sú tiež pravidelne aktualizos časom rovnajúcim sa asi 70 % času vané najdôležitejšie informácie týkajúce
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne sa aktuálneho stavu v horách na jednotvám chôdzu uľahčí používanie turistic- livé dni.
TEXT: Renáta Kopáčová
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Právnik radí / služby, stavba
Občianska
riadková
inzercia
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám doma chované
Brojlerové kurence, doveziem zdarmo. 0904 323
543.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Predám uniformu dôstojníka z roku 1975 a iné 0902
459 707.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Predám simulátor lyží vyhodnocuje cvičenie 100 eur
0904 890 282.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám dva starožitné
rádiogramofóny, 0902 272
583.

14 RÔZNE / iné
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
BLAHOŽELANIA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu
Pri komparácii právnej úpravy nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej
len „ZKNB“) je možno v rámci týchto
úprav badať viacero markantných
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä zániku nájomného vzťahu. Na rozdiel od
prísne formalizovanej úpravy zániku
nájmu bytu na základe výpovede nájomnej zmluvy podľa OZ, úprava zániku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je
flexibilnejšia a účastníkom nájomného
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo
väčšej miere.
OZ upravuje presne určený výpovedné dôvody, ktoré v žiadnom prípade nemožno rozširovať. Naopak ZKNB
popri zákonných výpovedných dôvodoch umožňuje zmluvným stranám,
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpovedné dôvody. Tieto však musia spĺňať
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý
nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. K zániku KNB
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpovedi si zmluvné strany môžu osobitne
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB.
Odstúpením od nájomnej zmluvy podľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku.
Naopak pri KNB sa pri odstúpení
nájomná zmluva zrušuje od okamihu
doručenia odstúpenia jej adresátovi.

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej
doby a okamih začatia plynutia výpovednej doby. Podľa OZ je výpovedná
doba minimálne 3 mesiace, pričom
začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci doručenia
výpovede.
Za určitých podmienok (ak je nájomca v hmotnej núdzi, ktorú si sám
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺžená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 mesiacov. Na druhej strane podľa ZKNB
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac
a pri určitých výpovedných dôvodoch
len 15 dní, pričom výpovedná doba
začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia výpovede a teda proces
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu
môže byť výrazne rychlejší.
Výhodou KNB pre prenajímateľa
je, že v prípade ukončenia KNB mu nevzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi
bytové náhrady. Záverom si dovoľujeme upozorniť na podmienku uplatnenia právneho režimu ZKNB, ktorou je
okrem iného aj požiadavka registrácie
prenajímateľa podľa Zákona o dani
z príjmov v zákonnej lehote.

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

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

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?
Možno povedať, že niet lekárne, zatiaľ však nie sú zdravotnícke zariav ktorej by si pacient nemohol vybrať denia vybavené ich čítačkami, a preto
svoje lieky bez papierového lekárskeho je v zákone prechodné ustanovenie,
predpisu. Čo by však mal vedieť každý ktoré umožňuje pacientovi vybrať si
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso- svoje lieky predpísané elektronickým
lekárskym predpisom pomocou rodnébom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta- ho čísla.
vený elektronický lekársky predpis
4. Recept po uplynutí platnosti
Ak pacient bude počuť vetu od ses- „zmizne“
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje
Platnosť lekárskeho predpisu je už
iba papierové recepty“, tak jednoznač- roky nezmenená – týždeň platí väčšina
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri receptov, tri dni recepty na antibiotiká,
predpisovaní lieku je lekár povinný päť dní na omamné a psychotropné
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to lieky a jeden deň recept z pohotovosti.
je správny názov pre ľudovo povedané Po prekročení tejto lehoty nie je recept
elektronický recept. Štátne orgány však lekárnikovi dostupný.
nateraz takéto postupy tolerujú.
5. Lekár môže predpísať lieky až na
2. Pacient má právo vybrať si lieky dvanásť mesiacov
v ktorejkoľvek lekárni
Snáď najzásadnejšou novinkou, ktoNapriek tomu, že mnohí pacienti rou e-zdravie uľahčí pacientom život je
v ambulancii občas počujú vetu „choď- možnosť vystavenia tzv. opakovacieho
te dole do lekárne, poslal som vám tam lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie- chronickí pacienti, ktorí majú dobre
čo také ako odoslanie elektronického a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po
receptu do konkrétnej lekárne, lekár zvážení lekára nepotrebujú časté konodosiela všetky záznamy na centrálne troly. A tak pacienti budú môcť navštíúložisko. To, kde si pacient vyberie svo- viť svojho lekára raz za pol roka či rok
a v intervale, ktorý im lekár stanoví si
je lieky je len a len jeho rozhodnutie.
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod- jednoducho iba vyberú lieky v ktorejkoľvek lekárni.
ného čísla
E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo
Do roku 2021 budeme mať všetci (vrátane detí) občianske preukazy s elek- život – lekárom, lekárnikom, ale predotronickým čipom. Umožnia prístup všetkým pacientom. Nebojme sa ho vyk mnohým službám – vrátane prístu- užívať čo najviac a spoločne pracujme
pu k službám elektronického zdravot- na jeho zlepšovaní.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
níctva. Umožňujú ich aj v súčasnosti,
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info@sunmont.sk

0915-751-500

51-0079
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služby, okná-dvere
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Škola / služby

Mladý extrémista
Nedávno médiami prebehlo pohoršenie nad tým, že tínedžer pred
voľbami prezidenta napísal na sociálne siete nenávistný odkaz voličom
protikandidátov v zmysle, že by ich
postrieľal. Niet pochybností, že škola, z
ktorej pochádza, ho potrestá a navrhne
preventívne spôsoby riešenia, ktoré by
mali jeho rodičia prijať, aby sa nestalo
zo slov násilie. Chlapec sa ospravedlnil
a zrejme oľutoval svoj čin. Môže to však
na ňom nechať ďalekosiahle následky.
Otvárajú sa tu tri ďalšie problémy:
Prvým je, že výrok bol zámienkou
na dehonestovanie prezidentského
kandidáta, poukazujúc na to, aká agresívna je skupina jeho voličov. Takéto
zneužitie nepremysleného statusu neplnoletého a paušalizáciu musím odmietnuť. Keby sa to nestalo v čase kampane, možno by jeho výrok zostal bez
povšimnutia. Mediálne pranierovanie
spraví viac škody ako diskrétny zásah
psychológa v rámci školskej prevencie.
Stačí si aspoň na chvíľu predstaviť to,
že by sa vaše deti za ich výroky dostali
do víru médií. A že takéto výroky majú,
o tom niet pochýb. Takýto tlak sotva
zvláda dospelák.
Druhým problémom je, že žiaci ani
v 21. storočí nevedia narábať s internetom a využívať ho vo svoj prospech. Nedokážu sa pozrieť na rôzne komunikačné situácie a ich dôsledky. Sú majstri v
aplikáciách, hraní hier či robení videí,
no uniká im to, že text na internete je

navždy verejný. Stále im chýba kritické myslenie, mediálna gramotnosť,
netiketa (etiketa na internete) a zásady
komunikácie. Napriek tomu, že sa investuje do multimediálneho vybavenia
škôl. Avšak tieto nedostatky vyplývajú
predovšetkým zo zlého učebného plánu a preplnených osnov, ktoré neodrážajú život.
Tretím aspektom je otázka, prečo toľká nenávisť v chlapcovi, ktorý
vyjadril postoj k voličom, čo nechcú
„zmenu“. Áno, kontroverzne, ale deti
a mladí ľudia ešte nedokážu korigovať
svoj revolučný postoj, mávajú nimi
city. Aj oni vnímajú zúfalú situáciu v
najvrchnejšej politike, ktorá sa spája so
zločinom, podvádzaním, vulgaritou,
xenofóbiou, neslušnosťou, korupciou
a pod. Aj mladí cítia tú bezmocnosť,
tú nespravodlivosť, tú beztrestnosť konania mocných. Nevedia to spracovať.
Tak napodobňujú správanie dospelých
alebo sa zveria sociálnej sieti v návale
emócií.
Všetko konanie má svoje príčiny
a dôsledky. Je ľahké hodiť do ringu tínedžera, ktorého rozum dozrieva. Je
ľahké rozdeliť ľudí na slušných a neslušných. Je ľahké rečniť o polarizácii
spoločnosti. Avšak je veľmi ťažké, aj v
rámci školy, zdôvodniť závažné činy
politických osobností a pokračovať ďalej vo vyučovaní Pytagorovej vety...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava
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práca
služby, domácnosť,

ENVIRO

Zmeny v potieraní envirokriminality
Počas uplynulých zopár dní začali
na krajskej úrovni fungovať policajné
oddelenia zamerané na envirokriminalitu. „Systém, ktorý sme doteraz mali,
nepostačuje na zhoršujúcu sa situáciu,“
povedal riaditeľ odboru envirokriminality Mário Kern.
Špecialisti na envirokriminalitu
budú aj naďalej na okresnej úrovni a
školiť sa majú aj obvodní policajti, aby
vedeli, ako reagovať. „Dnes sme v situácii, keď máme viac ako 200 obvodných oddelení, a keď sa takýto prípad
stane, príde tam policajt, ktorý s týmto
nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trestnú činnosť sú však absolútne zásadné
prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí
miesto činu, už to nijako nezachránime,“ priblížil Kern. Ponovom bude na
túto problematiku vyčlenených viac ako
100 policajtov. Zmení sa aj prideľovanie
prípadov.
„To, čo je teraz na obvodoch, bude
na okresoch a to, čo je teraz na okresoch, bude na krajoch. Tam sa ocitnú tie

závažné veci,“ vysvetlil Kern. Najzávaž- covísk neznamená to, že doteraz polícia tretina prípadov. Posilnenie kapacít na
nejším prípadom a medzinárodnému envirokriminalitu neriešila.
Problé- vyšetrovanie envirokriminality ocenila
aj Generálna prokuratúra a Slovenská
inšpekcia životného prostredia.
„Chceme zaviesť taký systém, aby sa
envirokriminalita nikomu na Slovensku
nevyplatila, a to môžeme iba vo vzájomnej koordinácii všetkých zložiek,“ uviedol generálny riaditeľ inšpekcie Róbert
Ružička. Prokurátor Ladislav Hanniker
pripomenul, že aj na generálnej prokuratúre a krajských prokuratúrach
existujú špecialisti, ktorí sa venujú envirokriminalite. Potrebujú však partnerov
v iných zložkách. „Po takýchto partneroch voláme desať rokov,“ konštatoval.
Za environmentálnu činnosť sa v
súčasnosti považuje napríklad výstavba
čiernych stavieb, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo,
ilustračné foto
zdroj foto: Štátna ochrana prírody SR krádež dreva i týranie zvierat. Spadá
sem tiež neoprávnené nakladanie s
vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať mom je tiež podľa jeho slov najmä vy- odpadmi, vypúšťanie znečisťujúcich
Prezídium.
soká latencia. Pri niektorých trestných látok, porušovanie ochrany rastlín, žiKern zdôraznil, že vznik nových pra- činoch sa podľa jeho slov neodhalí ani vočíchov, stromov a krov. Zdroj: TA SR

Obec Dubová

Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

ນ: 033/642 93 24; starosta: 0911 918 939;
e-mail: starosta@dubova.sk; www.dubova.sk
Obec D u b o v á vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa / riaditeľky

Ďalšie informácie o podmienkach výberového konania a požiadavkách
na uchádzačov získate na web stránkach obce – www.dubova.sk,
základnej školy – www.skoladubova.edupage.org
a okresného úradu – odboru školstva – www.minv.sk.
Škola je bez právnej subjektivity, neplnoorganizovaná ZŠ s roč. 1. - 4.

VÝBEROVÉ KONANIE

na R I A D I T E Ľ A

MATERSKEJ ŠKOLY, Horná 11, ŠENKVICE

Ľudovít Ružička, starosta obce

Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča č. 5, 90081 Šenkvice v zmysle
ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Horná 11, 900 81 Šenkvice

Mgr. Peter Fitz, starosta Obce Šenkvice

0905 593 810

51-0024

s nástupom od 01. 06. 2019, prípadne dohodou.
Kvalifikačné predpoklady:
- v zmysle zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- znalosť školskej, pracovnoprávnej a ekonomickej legislatívy,
- znalosť práce na PC (Word, Excell, internet),
- riadiace a organizačné predpoklady,
- osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- osobný dotazník,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- návrh koncepcie, rozvoja školy, (max v rozsahu 2 strany),
- ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špec. znalosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na
výkon pedagogickej činnosti,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Doplňujúce informácie: platové podmienky sú určené v zmysle zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon
č. 317/2009 Z. z. a kolektívnej zmluvy. Funkčný plat bude stanovený podľa
dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v sume od 974,- €.
Písomné prihlášky označené heslom „VK riaditeľ MŠ“ zašlite na adresu
Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice alebo
osobne do podateľne Obecného úradu v Šenkviciach v uzatvorenej obálke
do termínu 9. mája 2019 (posledný termín pre podaciu poštovú pečiatku).
Predpokladaný termín výberového konania je 23. mája 2019. Termín, čas
a miesto výberového konania bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

pezinsko@regionpress.sk
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Základnej školy, Hlavná č. 24, 900 90 Dubová
s nástupom 1. júla 2019
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Hlavu hore

Kto je lepší kresťan?

Ako byť dnes šťastnejší než včera

Pred voľbami mi chodili rôzne maily. kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reČasto to boli výmysly a polopravdy a ich álne neexistuje, namiesto toho, aby hájili
šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské svoje čisté srdcia, rodiny a konali skutky
hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, milosrdenstva.
Viac ako homosexuáli, liberáli,
že nebudem krivo svedčiť a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním a šírením ne- moslimovia a ilumináti nás ohrozuje
pravdy. Škoda, že podobným zlozvykom naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a
niekedy podľahnú aj duchovní pastieri a nesvornosť.
ich ovečky. Ľudí, ktorých nepoznáme, by
Nemyslím si, že máme súdiť druhých,
sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich
niekto rozpráva, ale podľa ich skutkov. Ale k láske a dobrým skutkom. Keď nestačí
ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by raz, tak sedemkrát alebo sedemdesiatsesme sa zaoberať „brvnom vo svojom oku, demkrát. Keby nás za naše skutky trestal
namiesto smietky v oku blížneho.“
Ježiš ako figovník bez plodov, ktorý treVidím niekedy kresťanov, ako sa vyťa- ba vytrhnúť zo zeme, bola by tu riadna
hujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom pustatina.
Pane pomôž nám, aby sme nepreje, že sú najmenej štyri zoskupenia, v
ktorých chcú presadzovať kresťanskú po- klínali, ale žehnali, aby sme nesúdili
litiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto druhých, ale odpúšťali im tak, ako odz nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Na- púšťa Boh nám. Pomôž nám, aby sme
koniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo spoločne kráčali do
kresťania získajú vo svojich mini-stranách Tvojho kráľovstva, v
menej ako 5 percent. V tom by nebol až ktorom je miesto pre
taký problém. Videl som kresťanov, ako sa všetkých. Veď prvý,
medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí kto do neho vošiel,
ktorá časť chrámu vo Svätej zemi.
bol Dismas, ukrižovaStretávam kresťanov, ktorí bez mih- ný za svoje zločiny
nutia oka ohovárajú a posudzujú člove- vedľa Ježiša.
ka, ktorého nikdy nestretli, ale dostali na
neho informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných
» Ján Košturiak

Jeden z uznávaných psychológov,
odborník na komunikáciu Američan
John Powell v jednej so svojich publikácií poodkryl osvedčený recept na šťastie,
ktorý si už dávnejšie zaviedol pre seba.
Na zrkadlo nad umývadlom si pripevnil
lístoček s myšlienkou: „Pozeráš sa do
tváre človeka, ktorý je zodpovedný za
tvoje šťastie.“ Pravdivosť týchto slov sa
mu dennodenne potvrdzovala.
Aj my máme sklon čakať šťastie od
vonkajších podmienok. Nielen úspech,
ale aj naše sklamanie závisia od okolia
- koho stretneme, kto nás odmietne, čo
o nás povedia, ako nás ocenia. Či nás
druhí nahnevajú, pochvália, či pochopia náš postoj. Čudujeme sa nad obrovskými výkyvmi pocitov šťastia. Jeden
deň je pre nás blaženosťou, iný absolútnym prepadákom. Zaiste si nedovolím
hovoriť za všetkých, sú výnimky pevných nezávislých osobností. No aj oni
majú svoje obdobia splínu.
Čo nás všetkých spája, a nad čím
by sme sa mali zamyslieť, je však túžba
po šťastí. Tkvie v každom z nás bez výnimky. Kto by nechcel byť naozaj šťastný? A kto z nás nezažil už konkrétnu
pozitívnu skúsenosť šťastia? S okuliarmi šťastia sa nám svet razom premení.
Problémy sú zrazu podnetmi, nepriatelia sa stanú „bratmi, ktorých si nevyberáš“, neúspech a poníženie výzvou na
pokoru, bolesť a utrpenie možnosťou
pochopiť cenu obety, starnutie príležitosťou na strácanie egoizmu. Pocit šťas-

HďADÁTE ďUDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 810
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tia nám vždy dáva motiváciu.
Je teda pravda, že je čím ďalej tým
menej dôvodov na šťastie? Zhoršujú sa
azda v priebehu histórie podmienky tak
rapídne, že nás skľučujú oveľa viac ako
ľudí v minulosti? Som síce len novodobý pamätník (niekoľko desaťročí), ale
rada si pozriem historické dokumenty,
sledujem diskusie, čítam svedectvá
o minulosti a musím priznať, že ľudia
nemali viac dôvodov byť šťastní, skôr
naopak. Zdá sa mi však, že náročnejšie
prostredie a menej vonkajších šťastných
okamihov na jednej strane, a pritom neutíchajúca vnútorná túžba po šťastí ich
priviedla k hlbšiemu pohľadu na radosť
a šťastie.
Podobne ako John Powell, prišli
na to, že šťastie je o vnútornom nastavení, ktorého strojcom sme do veľkej miery
sami. To nás napokon privedie k väčšej
húževnatosti a aktivite, ale aj k väčšej
slobode a odstupu od momentálnych
úspechov i neúspechov. Hoci sa nám nepodarí úplne zbaviť svojich nálad a emócií (napokon to by ani nebolo dobré, lebo
by život stratil svoju farbu), šťastie môžeme prežívať aj v základnom pritakaní
životu, z radosti a vďačnosti, že žijeme,
že sa môžeme rozhodovať, viesť dialóg,
usmievať sa i hnevať. A najmä, že máme
možnosť rásť a meniť sa, každým ránom
môžeme začínať odznova byť lepšími
a vyspelejšími ako včera.

» Mária Raučinová, Fórum života
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PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb
je vzburou občianskej spoločnosti
Oficiálnou víťazkou druhého kola
prezidentských volieb je Zuzana
Čaputová so ziskom 58,4 percenta
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59
percenta hlasov. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre
voľby a kontrolu financovania politických strán.

„Na základe takéhoto výsledku volieb, sčítania hlasov aj štátna komisia
skonštatovala svojím uznesením, že za
prezidentku SR bola zvolená pani Zuzana Čaputová,“ vyhlásil predseda komisie Eduard Bárány a zagratuloval víťazke volieb. Poďakoval zároveň všetkým
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova

Budúcu prezidentku si voliči väčšinovo vybrali v siedmich slovenských
samosprávnych krajoch, výnimkou
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 voličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát

Slovensko sa po víťazstve Zuzany Čaputovej v sobotňajších prezidentských
voľbách stane po jej inaugurácii v júni
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá
má na čele ženu, informovala agentúra
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele štyroch ďalších európskych krajín, ktoré
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srbsku zastávajú posty premiérky. Salome
Zurabišviliová je od decembra minulého roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal

Prezidentky Litvy a Estónska popriali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v
prezidentských voľbách v SR. „Gratulujem, Zuzana Čaputová, novozvolená
prezidentka Slovenska! Želám vám
veľa úspechu pri službe svojej krajine
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri
litovská prezidentka Dalia Grybauskaite. Bývalá eurokomisárka je prvou
ženou na poste hlavy štátu v Litve od
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej krajiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, ktorá nastúpila do funkcie v októbri 2016.
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa
na mnohé zaujímavé rozhovory, plodnú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku
gratuláciám sa pridala aj súčasná predsedníčka Valného zhromaždenia OSN
María Fernanda Espinosová. „Blahoželám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za
prvú prezidentku Slovenska. Potrebujeme viac žien pri moci, aby sme dosiahli
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ napísala vo svojom tvíte bývalá ministerka zahraničných vecí juhoamerického
Ekvádora.

voľby, na rozdiel od opozičných parlamentných strán, vyšla strana Smer-SD
posilnená. Zároveň blahoželáme pani
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky.“ To sa
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany,
ktorá nominovala protikandidáta. Jej
odchádzajúci podpredseda Peter Kažimír však nesúhlasí so Smerom-SD, strana by podľa neho mala priznať prehru.
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická
strana v krajine posilnená volebným
procesom, v ktorom, aby neuškodila
vlastnému kandidátovi, nemohla sa
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v
osobnej voľbe získal podporu trištvrte
Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden- milióna voličov zo všetkých kútov Slota SR s podporou strany Smer-SD pán venska,“ vyhlásil prostredníctvom tlaMaroš Šefčovič získal v druhom kole čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho
prezidentských volieb podporu viac ako názoru je potrebné si priznať, že strana
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto Smer-SD voľby prehrala.

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť
do slovenskej, často toxickej politickej
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora
a Miroslava Germanová.
„Rozsiahle konšpirácie boli hodené
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine,
ktorá zaznamenala v posledných rokoch výrazný vzostup extrémistických
skupín. Konečné výsledky sú víťazstvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúsenosti porazila vysokopostaveného diplomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čaputovú k Macronovi.
Reuters: Víťazom prezidentských volieb je slovenská Erin Brokovichová
( podľa americkej bojovníčky za životné prostredie, ktorú vo filme z roku 2000
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

A toto sa dobre sleduje

Tabuľka
Počet volebných okrskov
5 940
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií
5 940 100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1
4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť
1 847 417 41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3
1 847 115 99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985 97,93 %

Graf a tabuľka

Foto: archív

zdroj: ŠÚ SR
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Americký denník The New York Times zverejnil hneď päť článkov o výsledku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated
Press s titulkom „Liberálny nováčik Čaputová bola zvolená za prvú slovenskú
prezidentku... Liberálna environmentálna aktivistka a relatívny nováčik v
politike prilákala voličov zhrozených
korupciou a politikou hlavných strán“,
píše sa tiež v článku.
Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Čaputová využila verejný hnev nad korupciou a zoslabila trend víťaziacich populistov a politikov vystupujúcich proti EÚ
v Európe. The New York Times publikoval ešte ďalšie dva materiály agentúry
Reuters o vývine výsledkov hlasovania
po čiastkovom a konečnom sčítaní hlasov. Onedlho denník zverejnil aj rozsiahly článok od vlastných reportérov.
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc
zapojiť sa do osobných útokov na svo-
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Za všetko hovorí aj titulná strana pondelkového vydania najrenomovanejších novín na svete – The Financial
Times. Napokon, tú si pozrite sami.

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív
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