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NITRIANSKO
č. 31 / 2. AUGUST 2019 / 23. ROčNÍK

LADIES BOUTIQUE LADIES FASHION

50%
Štefánikova trieda 29, 949 01 Nitra
Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9:00 - 18:00

So: 9:00 - 12:00
Ne: zatvorené

0908 456 745 Alison Sissi top fashion

LETNÁ
ZĽAVA
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy
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LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

0948 976 455 jskreativ.sro@gmail.com jskreativJS KREATIV, S.R.O.
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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0907 652 710
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SMALTOVANIE
VANÍ

0905 358 906 45
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7 Dispečing SK - 0950 333 222

Nitra
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Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym normám. 

Žiaľ, u nás už aj amorálnosti, 
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom 
okrádať – ako inak – vždy tých slabších 
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom 
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na 
nakradnuté. Nepoctivo získané, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa živnostníka, veď je to iba 
živnostník a takých čaká v rade na to, 
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry 
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba, 
veď patrím medzi „našich“ a kto mi do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú dovolenku, nadšene súhlasia, 
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu, 
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a 
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z 
investície neuvidí ani euro.

Folklórna bezcharakternosť. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? Na ilúziách o cti a morálke? Či o 
priateľstve a láske? Tak sa pripravte, 
čoskoro ste na rade.

Ak nepoviete rázne nie. 
Ak sa tomu spolu nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.
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NITRIANSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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(1. časť)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

TLC diéta je určená nielen ľuďom 
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je 
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skrat-
ka pochádza z anglického Therapeutic 
Lifestyle Changes, znamená  liečebné 
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá 
americkým Národným ústavom zdra-
via v  roku 2001 v rámci Národného 
cholesterolového edukačného progra-
mu a  vyvolala ohlas u  kardiológov aj 
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto 
medzi všetkými posudzovanými diéta-
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do-
konca obsadila druhú priečku.

3 hlavné zásady o zložení tukov v stra-
ve na zníženie hladiny cholesterolu:

maximálne 7 percent nasýtených 
    tukov

nenasýtené tuky predstavujú  25 – 35 
percent energie

Celkový denný príjem energie 
podľa požadovaného cieľa: 

úprava hladiny cholesterolu: muži 

2  500 kilokalórií (kcal), čo je 10  500 
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda 
7 560 kJ

úprava cholesterolu a hmotnosti: 
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200 
kcal, čo predstavuje 5040 kJ 

Pri diéte treba sledovať prijatú 
energiu potravou, prepočítavať kalo-
rické tabuľky, zloženie potravín. Je to 
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne 
potrebné, ak si niekto chce upraviť 
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho 
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou 
správou je, že takto získané vedomos-
ti spôsobia, že nebude človek tápať či 
a  prečo je dané jedlo povolené, alebo 
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé 
a  ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú 
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú 
rátať, môžu si skladbu 
stravy vyskladať podľa 
odporučených porcií 
a ich veľkosti.

O základných prin-
cípoch diéty si po-
vieme nabudúce.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

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

metabolizmu a výživy
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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KRTKOVANIE
A ČISTENIE KANALIZÁCIE

MONITORING KANALIZÁCIE
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA,
HRDZE A NEČISTÔT Z VODOVODOV A

PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV

0907 736 169NITRA
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Zmluva o budúcej zmluve je primárne 
upravená vo všeobecnej časti  Občian-
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné 
strany písomne zaviažu, že do dohodnu-
tej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už 
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej 
podstatných náležitostiach. Podstatnými 
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú 
písomná forma (inak by to spôsobilo ab-
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, 
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť 
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, 
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby 
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú-
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, 
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.  

Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo 
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu-
je, že ak vo svojej prvej časti neustanovu-
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne 
vzťahy ním neupravené všeobecné usta-
novenia OZ. V  tomto prípade hovoríme 
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti 
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP 
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa 
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na 
to aby došlo k platnému založeniu pracov-
ného pomeru, obsahom takejto dohody 
musia byť podstatné obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplý-
va, že každá zmluva, ktorá má zakladať 
pracovný pomer, musí obsahovať podstat-
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu 

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú 
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer za-
kladá zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. 

Pracovnou zmluvou je možné založiť 
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. 
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým ča-
sovým predstihom pred vznikom pracov-
ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádza-
jú predzmluvné typy, akým je napríklad 
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve. 
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu-
vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka 
strednej odbornej školy alebo odborného 
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď 
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ 
a  žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej 
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude 
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vyko-
naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky 
alebo absolventskej skúšky prijme do 
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 
sa stane zamestnávateľovým zamestnan-
com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné 
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zá-
stupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
v pracovnom práve

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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www.termowin.sk
480 €

s DPH
380€
s DPH

450 €
s DPH

e-mail: info@termowin.sk
tel.: 0905 560 054

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ

+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare: RP medzera
ZM medzera Číslo rubriky 
medzera Text inzerátu

Príklad:
RP ZM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inze-
rátu 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 ľubovoľ-
ných iných našich novinách, ZM zameňte 
za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »Kúpim mo-
tocykel ČZ 125/476 alebo ČZ 
125/488 s platným TP a ŠPZ, 
tel.: 0944 349 421 »Predám 
zánovnú štvorkolesovú trak-
torovú kosačku. ZA VÝHODNU 
CENU! Tel: 0910 481 777 »Kú-
pim hlavný brzdový valec na 
Š 1203, tel.: 0918 484 745

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám sklo-
laminátové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové šach-
ty. Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku, tel.: 0905 925 991

»Kúpim malý smartfón SONY 
XPERIA, tel.: 0910 277 732

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603 »Predám broskyne žl-
tomäsé, 1€/kg, tel.: 0918 157 
455

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Kúpim akor-
deón, heligonku, tel.: 0915 
876 860 »ZO STARÝCH DOMOV 
KÚPIM STAROŽITNOSTI, STA-
RÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 
0918 439 124

»Predám malotraktor, tel.: 
0918 344 798

»Kúpim striebro na zváranie 
kyslíkom, tel.: 0918 484 745

»POTREBUJETE RÝCHLO PO-
MOCNÍKA? Tel.: 0940 855 751 
»Hľadám si prácu ako stráž-
nik vrátnik alebo informátor 
preukaz už nemám, tel.: 
0903 063 987 ďakujem

»49r. Hľadám priateľku do 
každého počasia od 37r. - 45r. 
Tel.: 0903 830 650 »Hľadám 
diskr. Ženu, tel.: 0911 348 696 
»54r hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »44 MUŽ HĽADÁ 
ZRELÚ ŽENU NA ZOZNAMKO, 
tel.: 0905 843 749

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
22.8. , 12.9. , 3.10. , 24.10. , 

14.11. , 5.12. 2019 ••• 16.1. 2020
Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ulany nad Žitavou. 12,05 hod.
Maňa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Lúčnica n/Žitavou . 12,40 hod.
Vráble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod.
Paňa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod.
Veľký Cetín. . . . . . . 13,25 hod.
Malý Cetín . . . . . . . 13,40 hod.
Čechynce . . . . . . . . 13,55 hod.
Janíkovce . . . . . . . . 14,10 hod.
Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod.
Veľký Lapáš-pošta . 14,40 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
6.8. , 27.8. , 17.9. , 8.10. , 

29.10. , 19.11. , 10.12. 2019
Bošany . . . . . . . . . . . 8,30 hod.
Krnča-Jednota . . . . . . 8,45 hod.
Práznovce . . . . . . . . 9,00 hod.
Solčany. . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Nitrianska Streda . . 9,30 hod.
Čeľadince . . . . . . . . . 9,45 hod.
Súlovce . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Oponice-kostol . . . . 10,15 hod.
Badice. . . . . . . . . . . 10,30 hod.
Nitr. Hrnčiarovce. . 11,00 hod.
Čeladice . . . . . . . . . 11,20 hod.

Choča . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Neverice . . . . . . . . . 12,10 hod.
Jelenec . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Ladice . . . . . . . . . . . 12,40 hod.
Kostoľany p/T . . . . 12,55 hod.
Nová Ves n/Žitavou 13,25 hod.
Slepčany. . . . . . . . . 13,40 hod.
Vieska n/Žitavou . . 14,00 hod.
Tes. Mlyňany . . . . . 14,15 hod.
Slažany. . . . . . . . . . 14,35 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany . . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.

 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

0,20

králik s liečivom, nosnice, brojlery
a kačice, bažant, ovce, kozy,

ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, 
bez hláv a nožičiek. 

Cena koží sa môže meniť.
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vždy v STREDU v týchto termínoch:
7.8. , 28.8. , 18.9. , 9.10. , 

30.10. , 20.11. , 11.12. 2019
Chrabrany-Jednota . . 8,30 hod.
Ludanice . . . . . . . . . 8,50 hod.
Dvorany . . . . . . . . . . 9,05 hod.
Mýtna N.Ves-Jednota 9,20 hod.
Kamanová . . . . . . . . 9,35 hod.
Belince . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Preseľany. . . . . . . . 10,05 hod.
Hrušovany . . . . . . . 10,20 hod.
Koniarovce. . . . . . . 10,35 hod.
Výčapy Opatovce . . 10,50 hod.
Jelšovce-Jednota . . . 11,05 hod.
Čab . . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Nové Sady . . . . . . . 11,35 hod.

Šurianky. . . . . . . . . 11,55 hod.
Hruboňovo. . . . . . . 12,10 hod.
Veľké Ripňany-Coop 12,30 hod.
H. Obdokovce. . . . . 12,45 hod.
Merašice. . . . . . . . . 13,00 hod.
Dolné Otrokovce . . 13,20 hod.
Horné Otrokovce . . 13,35 hod.
Horné Trhovište . . 13,55 hod.
Tepličky . . . . . . . . . 14,10 hod.
Pastuchov . . . . . . . 14,30 hod.
Alekšince . . . . . . . . 14,45 hod.
Rišňovce-Coop . . . . 15,00 hod.
Kľačany. . . . . . . . . . 15,15 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

23 1
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

WWW.REGIONPRESS.SK
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Na  Úrady práce na  celom Slovensku 
denne prichádzajú uchádzači o prácu. 
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v  minulosti. Niet 
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes 
nájdete pracovné činnosti o akých sa 
vám prednedávnom ani nesnívalo. 
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci 
v banke alebo pre banku skreslenú 
predstavu. Netušia, že možno práve 
oni budú pre ňu prínosom. Banka 
predsa nie sú len čísla. Pracovník 
tejto fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve 
ľuďom s  trpkým osudom môžeme pomôcť. 
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj 
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu 
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili. 
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.

Aký talent máte na  mysli? A  kto sa teda 
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že 
banka nie je len o  číslach. Predstavte nám 
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate. 
Na  začiatku vám položím niekoľko otázok. 
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka 
nemu ste doma rýchlejšie,  ale nie je taxikár? 
Mení bývanie na  domov, ale nie je archi-
tekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je 
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom nájsť cestu k  vysnívanému 
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie. 

Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať 
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným zástupcom a je to len jedno z miest, kde 
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu 
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek, 
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame 
však, aby bol  v kancelárii vždy aspoň jeden 
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie 
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa 
v nej  môže zastaviť aj bez predchádzajúceho 
dohovoru. 

Každého bude zaujímať aj fi nančné ohodno-
tenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú 
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu 
za prácu. Takže ten, kto chce a bude praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových 
kolegov podrobne uvedieme do problematiky 
a tí skúsenejší  sa s nimi radi podelia o svoje 
poznatky. Majú možnosť získať výhodné úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka. 
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave 

Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú, 
no  zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života, 

môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne 
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný 

štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame  s Ing. Kamilom Timurom 
z Prvej stavebnej sporiteľne.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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VETERINÁR / STAVBA

Štátni veterinárni inšpektori usmr-
tili všetky štyri ošípané v domácom 
chove v obci Strážne v okrese Tre-
bišov, v ktorom bol potvrdený prvý 
prípad afrického moru ošípaných 
(AMO) na Slovensku. 

Do troch dní veterinári ohnisko iden-
tifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukáza-
lo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ 
pritom nie je známe, ako došlo k naka-
zeniu chovanej ošípanej. 

Regionálna veterinárna a potravi-
nová správa Trebišov vytýčila ochran-
né pásmo tri kilometre od ohniska 
nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne 
a pásmo dohľadu desať kilometrov od 
ohniska, v ktorom je zhruba desiat-
ka obcí. V obci Strážne pri hraniciach 
s Maďarskom sa aktuálne nachádza 
približne 30 ošípaných u 13 farmárov 
a drobnochovateľov. V prípade regis-
trovaných chovov dostanú chovatelia 
za usmrtenie zvierat od štátu kompen-
zácie.

Agrorezort upozorňuje na prízna-
ky, ktoré sa objavili na infikovanej oší-
panej. Tie dokážu spozorovať relatívne 
rýchlo aj drobnochovatelia. Je to zvý-
šená teplota zvieraťa, krvou podliate 
štípance po muchách, krvné podlia-

tiny na koži, hnačka a znížený príjem 
krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu 
alebo súkromnému veterinárnemu le-
károvi, tak ako v tomto prípade, kedy 
došlo k likvidácii ohniska nákazy do 
troch dní, je mimoriadne dôležité na 
zamedzenie šírenia AMO do ďalších 
oblastí Slovenska.

Aj predseda Zväzu chovateľov oší-
paných na Slovensku Andrej Imrich 
považuje za najdôležitejšie, aby sa ná-
kaza nepreniesla do iných regiónov, 
najmä na západné Slovensko, kde je až 
80 percent všetkých chovaných ošípa-
ných. Chovatelia sa podľa neho najviac 
obávajú možných dôsledkov na vývoz 
do zahraničia. 

AMO sa nedá liečiť a neexistuje 
naň vakcína. Konzumácia takéhoto 
mäsa neohrozuje zdravie človeka, lebo 
choroba nie je prenosná, ale na druhej 
strane, ak by sa potvrdilo, že to mäso 
je kontaminované, tak, samozrejme, 
je určené pre kafilerické spracovanie, 
pretože majiteľ, aj keď si ho dá zamra-
ziť, ale bude s ním manipulovať, po-
vedzme, o pol roka, znovu tú nákazu 
môže rozšíriť.

Mor ošípaných už j u nás

» red

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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regionálne

noviny
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ŠKOLA, KULTÚRA / POLITICKÁ INZERCIA

(1. časť)

V spravodajstve RTVS som si vypo-
čul, že sa nevenujeme kritickému 
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo 
sa to na základe prieskumu. 

Na prieskumy o školstve sa pozerám 
negatívne: nikdy ničomu nepomohli, 
no sú traumatizujúce, keďže na základe 
nich sa robia  necitlivé zásahy do vyu-
čovania, len aby sme neboli na nižších 
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá 
nekriticky naletia štatistikám a máme 
senzáciu dehonestujúcu školy.  

Už skôr som upozornil na dôležitosť 
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú 
niektorí učitelia spoznávajú na ojedine-
lých kurzoch alebo si ju študujú v lite-
ratúre, ktorej nie je dostatok. Napriek 
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzi-
tým vznikli učebnice, ani tie neobsahu-
jú didakticky spracovanú batériu úloh 
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v ru-
kách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez 
centrálnej metodickej pomoci.

Predstavme si, že nejaký nadšený 
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málo-
kedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí 
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí 
na dlhodobo neodstrániteľný prob-
lém: štátny vzdelávací program a 
testovania. Učitelia sú povinní napl-
niť obsah vyučovania často zbytočný-
mi a prežitými témami, inak porušia 
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší 

výsledok v testovaniach, aby nemali 
problémy s vedením školy alebo so zria-
ďovateľom. (Testy neobsahujú položky 
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre 
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia 
priestor, nemôžu tak pracovať pravi-
delne. Lebo by museli vynechať štátom 
predpísané témy, nehovoriac o povin-
nosti skúšania, práce s integrovanými 
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania 
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať 
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené. 

Iba laik neznalý školstva a nekri-
ticky mysliaci môže konštatovať, že uči-
telia ignorujú vyučovanie KM. Pravda, 
nevenujú sa mu v takej miere, ako si 
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu ne-
vôle alebo nevedomosti. Napokon ku 
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká  
škola je o vede, študenti sú vycvičení 
kritickými rozbormi prameňov. Prob-
lém je v štátnych vzdelávacích progra-
moch, ktoré dlhodobo vracajú školy k 
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu 
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku 
klasickému monologickému vyučova-
niu, ku konvergentnému mysleniu vy-
žadovanému testami. 

Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej 
a skúsenostne podloženej zmene, náj-
du sa opäť dôvody zhadzovania viny na 
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“ 
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú 
archaickosť učebných tém.

Kriticky o kritickom myslení

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 

Internet je nové náboženstvo, ho-
-

líme si, že o internete vieme všet-
ko, ale nie je to pravda. 

Každý deň čítame, ako dokážu so-
ciálne siete zmeniť ľuďom život. Nový 

chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú 
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň 
otvorene komunikujú o nebezpečen-
stvách internetu.

Ľudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča-

mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do 
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, 
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple-
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v 
druhej internet. „Posledné dva moje ne-

sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty 
otvárajú tému príchodu nového nábo-
ženstva – internetu,“ hovorí režisér no-

Celebrity ničia životy

nenávisti, obťažovania či online narciz-
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým, 
že nakrúcajú alebo fotia niečo mimo-
riadne, aby získali čo najviac divákov. 
Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre 
zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že 
pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy? 

Extrémni lezci
-

pperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raska-
-

lau, ktorí lezú po vysokých budovách 

záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie 
byť na pyramíde v Egypte, na soche 
Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrá-

vo Viedni na vrchole Dómu svätého Šte-
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú 
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som 
prešla všetky výškové budovy v Číne, 
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale 
najkrajší západ slnka som zažila na Slo-
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau, 

-
nejších ale aj najkrajších miest na svete. 

Na hranici života
-

trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že 

štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu 
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola 
200-metrová konštrukcia veže natretá 

ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme 
riskovali s rozvahou, že nechce mať na-

podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor. 
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nie-
to ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to 

Pre mladých o mladých
Film, aký na Slovensku ešte nebol, 

prináša režisér Miro Drobný očami in-
ternetu. Triler je nakrútený pre mladých 

Svetoznáma Demi Lovato prepožičala 
skladbu Skyscraper, Celeste Buckin-
gham naspievala pesničku Voiceless, 
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov 
a premiéru mala už aj skladba britské-

ďalší? je 22. augusta 2019. 
Zdroj: Text + foto Oľga Valentová

0903 / 65 85 95

Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol

Angela na streche.

Z textu skladby:  Don’t let me fall
Štyri steny ma neuväznia
Poletím na koniec sveta a späť
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Lebo keď raz začnem, nemôžem pre-
stať.

Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ obvinili, 
že som im odmietol 
vydať námestie na 

oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže 
to bola lož, respektíve neslušný výmysel, 
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej 
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči 
tomu. Čo asi nečakali.

Po týždni útokov od nich a noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci 
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje 
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho 
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa 
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči 
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho 
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú 
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 
rokov a prestriedali kopu strán.

Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“ 
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som 
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban 
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie 
pravdy, je prekážkou našej spolupráce. 
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku sku-
točnej zmene, musí skončiť systém, kde 
existujú dve pravdy - jedna pre „našich 
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a 
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.

Ak chce pán Truban byť raz lídrom, kto-
rý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k 
lepšiemu, mohol by používať menej slov o 
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých 
činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.

Nie začína zábava, začína program, ale 
začína sa zábava, začína sa program.

Slovenčina naša

Aktuálne vydanie
nájdete aj na:
WWW.REGIONPRESS.SK/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/
redakcie/zapad/nitriansko

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
rezakova@regionpress.sk

0905 400 025

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk



NR-19-31 strana- 9

9
SLUŽBY, PENIAZE, STAVBA

45
-0

01
6

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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www.kamenarstvobednar.sk
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Nie neni, ale nie 
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

Slovenčina naša
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K letu na Slovensku neodmysliteľ-
ne patria výlety za krásami našej 
vlasti. O tom, že je čo obdivovať, 
niet pochýb. Tentokrát budú naše 
kroky smerovať k dvom prekrás-
nym vodopádom. Prvým z nich je 
Lúčanský vodopád a druhým vo-
dopád Skok.

Trasy, ktoré vám tentokrát ponúkame 
nie sú náročné a absolvovať ich môže 
celá rodina, myslíme tým všetky vekové 
kategórie. Na svoje si však prídu i ro-
mantické duše a čosi sme objavili aj pre 
náročnejších turistov.

Lúčanský vodopád
aj lavička želaní

Vydajte sa spolu s nami do tichého 
horského prostredia, kde neďaleko Ru-
žomberka pod úbočím Choča, na roz-
hraní Oravy a Liptova leží kúpeľná obec 
Lúčky. Uprostred dediny vás očarí pre-
krásny kaskádovitý vodopád padajúci 
z travertínovej terasy z výšky približne 
12 metrov do malého jazierka. Popri vo-
dopáde vedie cestička, vďaka ktorej sa 
dostanete na miesto, z ktorého môžete 
pozorovať, ako voda dopadá z výšky 
skaly dolu do spomínaného jazierka. 
Ak budete cestičkou pokračovať ďalej, 
zavedie vás do kúpeľného parku. Ten 
ukrýva zaujímavé miesto - Lavičku vďa-
ky a prianí. Na tejto okúzľujúcej okrídle-
nej lavičke si môžete posedieť, oddých-
nuť, popremýšľať, zdôveriť sa či vysloviť 
želanie. Dokonca môžete svoje prianie 
nie len vysloviť, ale aj vo forme lístočka 
vsunúť do otvoru v krídle lavičky. Lú-
čanský vodopád je národnou prírodnou 
pamiatkou a vďaka teplým kúpeľným 
prameňom nikdy nezamŕza. Dopraviť 
sa k nemu môžete pokojne autom, ktoré 
zaparkujete na neďalekom parkovisku. 
Ak radi obúvate turistické topánky a 
naša vychádzka sa vám javí príliš ne-
náročná, máme pre vás ešte jeden tip. V 
centre obce Lúčky začína červená znač-

ka, ktorá vám umožní výstup na Veľký 
Choč. Z jeho vrcholu sa vám v prípade 
priaznivého počasia naskytne pohľad 
na Západné Tatry, Babiu horu, Liptov-
skú Maru, Bešeňovú, Nízke Tatry, Veľkú 
i Malú Fatru či Podtatranskú kotlinu. 
Táto trasa je však celkom náročná a pre-
to ju neodporúčame rodinám s deťmi 
ani fyzicky menej zdatným výletníkom.

Vodopád skok
aj Štrbské pleso

Ďalšou zastávkou na našom putova-
ní za slovenskými vodopádmi budú Vy-
soké Tatry. Naše veľhory ukrývajú veľa 
prekrásnych miest a viacero vodopádov. 
Jedným z najkrajších a najznámejších z 
nich je vodopád Skok nachádzajúci sa 
v Mlynickej doline neďaleko Štrbského 
plesa. Vysoký je približne 30 metrov a 
tvorení ho potok Mlynica padajúci cez 
strmú skalnú terasu. K vodopádu sa do-
stanete zo Štrbského plesa turistickým 
chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho 
strediska pod Soliskom značený žltou 
značkou. Trasa nie je náročná, zvládnu 
ju preto i rodiny s deťmi či menej zdatní 
turisti. Chodník vedúci k vodopádu sa 
najskôr kľukatí ihličnatým lesom, ne-
skôr sa vynára v pásme kosodreviny. V 

prípade pekného počasia sa vám počas 
vychádzky naskytne možnosť prekrás-
nych výhľadov na okolité tatranské 
hrebene či do Mlynickej doliny. No a 
odmenou za vynaložené úsilie bude 
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád 
umocnený hukotom zo skál padajúcej 
vody. Ak patríte k náročnejším a fyzicky 
zdatnejším turistom, aj pre vás máme 
tip. Podniknúť môžete výstup okolo vo-
dopádu, ktorý je istený reťazami. Dajte 
však pozor, pretože vedie po pomerne 
klzkých žulových platniach. Ak sa teda 
necháte zlákať našou ponukou a vyrazí-
te k vodopádu Skok, vyčleňte si na túru 
aspoň pol dňa. Nezabudnite tiež, že 
počasie v našich veľhorách môže byť aj 
počas letných mesiacov nevyspytateľné 
a rýchlo sa mení. Pribaliť si plášť do daž-
ďa či teplejší sveter by preto malo byť sa-
mozrejmosťou. Späť sa vrátite rovnakou 
trasou a oddýchnuť si môžete na lavičke 
v príjemnom prostredí Štrbského plesa. 
Ak vás láka romantika, nenechajte si v 
letných mesiacoch ujsť príležitosť poži-
čať si čln a brázdiť na ňom vody plesa. 
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese 
má viac ako 130 ročnú históriu a tento 
jedinečný zážitok iste stojí za to.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zažite očarujúci pohľad na vodu padajúcu z výšky skál

Objavte krásu slovenských 
vodopádov

Lúčanský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou. 
foto autor dominika kopáčová

SLOVENSKÁ PRÍRODA

Vodopád Skok je jedným z najkrajších 
slovenských vodopádov. 

foto autor dominika kopáčová

V tatranských 
plesách nie je 
možné sa kúpať
Najmä v letných mesiacoch láka-
jú tatranské plesá návštevníkov, 
aby sa ochladili či okúpali v ich 
priezračných vodách. Keďže však 
majú tieto plesá vysokú biologic-
kú a kultúrnu hodnotu, podliehajú 
prísnej ochrane a kúpanie v nich 
môže preto kúpania sa chtivých 
výletníkov vyjsť poriadne draho. V 
zmysle zákona o ochrane prírody a 
krajiny im hrozí pokuta až 66 eur.

Tatranské plesá sú citlivým ekosys-
témom a domovom mnohých drobných 
živočíšnych druhov – jedinečných gla-
ciálnych reliktov alebo endemitov obý-
vajúcich len určité lokality, pri ktorých 
aj malé zmeny prostredia môžu viesť k 
ich zániku. Podľa informácií, ktoré po-
skytla Správa TANAP, problém spočíva 
v tom, že náhradné populácie týchto 
druhov neexistujú alebo sú príliš vzdia-
lené. Tieto chladnomilné druhy našli 
svoje útočisko v poľadovej dobe práve 
vo vyšších polohách tatranských plies. 
Známym druhom je napríklad chráne-
ný glaciálny relikt žiabronôžka sever-
ská či glaciálny relikt veslonôžka.

Kúpanie by nenávratne
zmenilo ekosystémy

Podľa najnovších štatistík príde do 
TANAP-u ročne 3,5 až 4 milióny návštev-
níkov. Ako Správa TANAP uvádza, ak by 
bolo len štvrtine z tohto počtu turistov 
umožnené okúpať sa v plese, tak by sa 
nenávratne zmenila kvalita týchto eko-
systémov, pričom ich prvotné poškode-
nie vzniká už len samotným prístupom 
návštevníka k plesu, v prípade, že sa po-
hybuje mimo značkovaného turistické-
ho chodníka. „Pobrežná okrajová časť 
plesa je citlivá na zošľapávanie brehov 
a vegetácie. Dochádza tak k erózii bre-
hov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu 
pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria 
chránené druhy rastlín a pobrežných 
biotopov,“ objasňuje Správa TANAP. 
Druhým faktorom je samotný vplyv 
kúpania sa na chemizmus vody. Opa-
ľovacie krémy, deodoranty a repelenty 
obsahujú rôzne chemické substancie, 
ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania 
do vody. Z mnohých vedeckých štúdií 
je známe, že látky obsiahnuté v niekto-
rých krémoch spôsobujú hormonálnu 
nerovnováhu organizmov až poškode-
nia buniek. UV filtre používané v opaľo-
vacích krémoch spôsobujú u živočíchov 
reprodukčnú a vývojovú toxicitu a narú-
šajú funkciu štítnej žľazy.

Krištáľovo čistú vodu tatranských 
plies je potrebné chrániť. 

foto autor dominika kopáčová
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

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

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

prijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
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Prijmeme
DÔCHODKYŇU

NA UPRATOVANIE
spoločných priestorov

budovy v Nitre
3€/hod. (13 hod./týždeň)............................

0911 100 306
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Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+
ZADARMO

0905 400 025

1 000 ks len za 33 € bez DPH

Lacne-vizitky.sk

Nie idem pri 
bránku, ale idem k bránke.

Slovenčina naša

Nie som rád za výhru, ale 
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

Slovenčina naša
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Zabudnite na kľúče

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com

www.bookinglock.com

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE

ZADARMO*
* Platí pre prvých 20 záujemcov

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE  HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 

52
-0
08
6

34
-0
13
6

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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

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

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

firma
STARF
prijme

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO 0
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Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025


