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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
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Vo Francúzsku začali platiť prísnej-
šie pravidlá pre elektrické kolobež-
ky.

Riadiť ich môžu iba ľudia starší ako 
12 rokov, bude zakázané s nimi jazdiť 
na chodníku a od júla 2020 začne platiť 
rýchlostný limit 25 km/h. Informovala 
o tom britská BBC. U nás sa nová le-
gislatíva, upravujúca používanie ko-
lobežiek iba pripravuje. Je preto dobré 
vychádzať z rád polície, ktorá už pred 
rokmi začala hlásať nikde nepísané  
no rozumné pravidlo pre pohyb naprí-
klad cykloturistov v peších zónach na 
bicykloch – v maximálnej rýchlosti 
rovnakej, akou je rýchlosť chôdze. V 
súčasnosti by bolo ohľaduplné, ak by 
ho dodržiavali aj kolobežkári.

Odborníci však pripomínajú, že 
povinnou výbavou každého jazdca na 
kolobežke by mala byť vždy cyklistic-
ká prilba. U detí nespravíte 
chybu, ak ich vybavíte aj 
chráničmi kolien a lakťov 
napríklad z in-line korčúľ. 
Pri horšej viditeľnosti ne-
zabudnite na osvetlenie. 
S predným svetlom nie je 
problém. Na riadidlá jedno-
ducho uchytíte cyklistické 
svetlo. Na cestu si naviac 
môžete prisvietiť čelovkou 
na prilbe. Horšie je to so 
zadným svetlom. Niektorí 
výrobcovia ale ponúkajú 

vlastné adaptéry na uchytenie svietidla 
na vidlicu. Vhodné je umiestnenie bli-
kačky na batoh, ľadvinku, na obleče-
nie. Vyššie umiestnené svetlo je lepšie 
vidieť, svetlo príliš nízko môžu ostatní 
ľahko prehliadnuť.

Pre bezpečnosť sú zásadné brzdy v 
dobrom stave. Starostlivosť o ne sa líši 
podľa typu. U nášľapných bŕzd sledujte 
opotrebenie brzdového kolieska. Ak je 
opotrebované, radšej ho vymeňte.

V prevádzke musíte signalizovať 
zmenu smeru jazdy. Držať sa jednou 
rukou je spočiatku nebezpečné. Preto 
si  techniku natrénujte najskôr naprí-
klad na parkovisku. Naučte sa držať 
rovnováhu, spevniť celé telo a sebaisto 
stáť na stúpadle.

Na cyklotrasu a do prevádzky sa 
zvonček určite hodí. Chodcov aj pomal-
ších jazdcov na seba môžete upozorniť 
a predísť kolízii.

Poriadok aj pre jazdcov na kolobežkách!

» red

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Vianor - Zimaor  Zimaor  Zima
4 - 0

. sk

BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
iba 10€

GEOMETRIA

iba 18€
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
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EEUSEUSEUUUUSUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSUSEUSUUUUUUUUUUSUSSSSSSSSSSSESSESEUSUUUUSSSSSSUSUUUUUUUSSSSSSSESSEEUUUUUSUSSSSSSUUUSUSSSSSSESSSSSSSESSSSSEEUSSSSSESESSSSEEEUSSSSSUUUSSSUUUSSUUUSEUUSSSESEEUUSSSSEEEUSEUSSSSSSSEESSSEESSSSEE



LC19-44_strana- 4

zdravie / bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy

AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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Slovensko už 5 rokov patrí medzi špičku Európy. 

DLHOTRVAJÚCA BOLESŤ ČASTO OVLÁDNE CELÝ NÁŠ ŽIVOT. BOLESŤ NÁS OBMEDZUJE NIELEN 
PRI BEŽNÝCH KAŽDODENNÝCH ČINNOSTIACH, ALE MÔŽE UKONČIŤ NAŠE ŠPORTOVÉ AKTIVITY A 
DOKONCA AJ POHYB AKO TAKÝ.  NAJVIAC SA VŠAK OBÁVAME TOHO, ŽE BOLESŤ OBMEDZÍ NAŠU 
PRACOVNÚ AKTIVITU, RESP. NÁS PRINÚTI ODÍSŤ Z PRÁCE ÚPLNE.
AKO SA DÁ ŽIVOT V BOLESTI 
VRÁTIŤ K NORMÁLNEMU ŽIVOTU ? 
Spýtali sme sa na to odborníčky 
MUDr. Soni Paule z Centra liečby 
ochorení pohybového aparátu, kde 
je už 5 rokov poskytovaná NBST 
terapia : 

Je pravdou, že až 90 % ľudí trpí 
v rôznom období svojho života 
bolesťami  kĺbov a chrbtice?
Áno, pričom najčastejšími príčinami 
bolesti sú artrotické zmeny na 
kĺboch a zmeny na medzistavcových 
platničkách, pričom príčiny ich 
vzniku sú rôznorodé.
Zdravý kĺb funguje ako dobre naole-
jované ložisko – bez trenia. 

Chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov, 
a teda kĺb so zdravou chrupavkou je 
schopný plnej funkcie. Vážnosť 
ochorenia narastá s vekom. Už pri 
malej nerovnosti či nesprávnom 
zaťažení sa styčné plôšky o seba 
otierajú, chrupavka sa stáva 
drsnejšia, objavujú sa trhliny a 
deštrukci. Kĺbová štrbina sa pritom 
zúži, a tým sa zhorší aj pohyblivosť 
kĺbu. 

Ako sa prejavuje  artróza?  Čo 
máme robiť,  keď  kĺb už bolí?
Prvým príznakom rozvinutej artrózy 
je ranná - štartovacia bolesť kĺbu 
spojená s pocitom stuhnutia 
svalov i úponov. Neskôr sa bolesti 
objavujú po dlhšej chôdzi či väčšej 
záťaži. Pokročilá artróza sa prejavuje 
bolesťou už aj počas relatívneho 
pokoja a najmä v noci. Z chrupavky 
ostávajú len malé ostrovčeky, ktoré 
stratili pružnosť. Poškodený kĺb 
reaguje zápalom, opuchom, 
zvýšenou bolesťou, ochabnutím 
svalstva i obmedzeným pohybom v 
kĺbe. Keď už nepostačujú  bežné 
liečebné metódy, prichádza na rad 

operačné riešenie, príp. umelá 
náhrada kĺbu. 
V mnohých prípadoch však rekonva-
lescencia prebieha dlhé týždne až 
mesiace a pacient je vyradený 
z bežných aktivít. Rehabilitácia je 
zdĺhavá a aj návrat do práce býva 
problematický.
Existuje aj prijateľnejšie riešenie?
Našťastie už áno. Až donedávna u 
nás neexistovala žiadna terapia, 
ktorá by riešila aj samotnú príčinu 
ochorenia – úbytok chrupavky či 
kostnej hmoty. Klasická liečba tak 
bola zameraná na dočasné 
potlačenie bolesti a oddialenie 
operačného riešenia. Pokrok 
v medicíne sa však výrazne prejavil aj 
v tejto oblasti a lekári v spolupráci 
s poprednými vedeckými ústavmi 
v Nemecku  vyvinuli kauzálnu 
(príčinnú) terapiu, ktorou je 
magneticko - rezonančná metóda 
rastu bunkových jadier  (MBST 
terapia). 
MBST terapia  je revolučná 
inovatívna procedúra v tom, že 
pôsobí práve v tých častiach tela, kde 
vznikajú signály stimulujúce regen-
eráciu. Oprávnene ju nazvali  med-
icínou budúcnosti, pretože bez 
invazívneho operačného zásahu 
dokáže naštartovať telu vlastné 
regeneračné procesy v poškodených 
bunkách kĺbov a kostí.

Ako prebieha liečba? 
Liečba prebieha v  modernej 
liečebnej jednotke, ktorá pracuje na 
tom istom princípe ako MRI diagnos-
tická metóda a ktorá cielene podľa 
konkrétnej diagnózy pacienta 
pôsobí na špecifické tkanivové 
bunky a spúšťa proces regenerácie 
chrupavky a kostí. 
Výsledným efektom je  zreteľný 
rast objemu a hrúbky kĺbovej 
chrupavky (liečba artrózy) 
a zvýšenie hustoty kostí (liečba 
osteoporózy).
MBST terapia je celosvetovo 
najúčinnejšia neinvazívna terapia  na 
ošetrenie kĺbových a kostných 
ochorení a ošetrenie ochorení 
látkovej výmeny v oblasti kostí, 
pretože sa nezameriava  iba na 
symptómy, ale ak ma základné 
príčiny ochorenia. Napr. vo 
Švajčiarsku a Nemecku sa metóda 

úspešne využíva a neustále 
zdokonaľuje na špičkových klinikách 
už viac ako 23 rokov s 80% - nou 
úspešnosťou. Je vhodná pre všetky 
vekové kategórie a o jej vhodnosti 
pre pacienta rozhodne lekár, ktorý 
následne terapiu nastaví podľa 
konkrétnej diagnózy.  Terapia je 
účinná až do 3. stupňa artrózy, keď 
predpokladáme, že v kĺbe je zacho-
vaná aspoň nejaká chrupavková 
vrstva, ktorú dokážeme regenerovať.

Aké sú výhody tejto terapie?
Liečba je bezbolestná a nemá žiadne 
vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí 
tu žiadne riziko infekcie, krvácania či 
zrastov. Výhodou je, že pacient 
nemusí prerušiť pracovný proces či 
svoje pohybové aktivity. Ustúpenie 
bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu 
často nastupuje už počas terapie. 
Princíp, na ktorom  MBST terapia 
pracuje,  bol  ocenený Nobelovou 
cenou za rok 2017 v oblasti medicíny 
a fyziológie.
Prekvapivé  výsledky MBST terapie v 
liečbe kĺbov a najnovšie i v liečbe 
porúch medzistavcových platničiek 
chrbtice, sú pravidelne publikované 
renomovanými klinikami na celom 
svete  a záujem o túto úspešnú 
neinvazívnu formu liečby neustále 
stúpa. Nedávno sa napr. otvárali 
nové MBST kliniky vo Viedni a Paríži. 

Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná v Sun Medical centre v 
Leviciach, kde s ňou máme už 5 - 
ročné skúsenosti, pomocou ktorých 
dokážeme terapiu nastaviť podľa 
individuálnych potrieb pacienta a 
dosiahnuť jej maximálnu  účinnosť.  
Našim pacientom vychádzame v 
ústrety  poskytovaním terapie aj vo 
večerných hodinách a taktiež počas 
víkendových dní.

       SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice 

www.medtec.sk,
0949 67 77 99

Unikátnou  liečbou  kĺbov a chrbtice dokážeme odstrániť  nielen bolesť,  ale aj jej príčinu!

Vtipy 
týždňa

Citáty 
týždňa

VIZITKY
0905 915 039
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Kúpim hodinky Heuer. Tel. 
0944137683

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP LC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Jesenné prázdniny a ich sviatky mám 
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok, 
melanchólie a pavučín z babieho leta. 
Na chvíľu sa pozastavíme a spome-
nieme si na ľudí, ktorí nás opustili a 
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. 

Napriek tomu, že sa stránim cirkvi, 
mám vieru, že človek nemôže len tak 
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach. 
Musí byť miesto, kam živé bytosti po 
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami 
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám, 
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorí-
noch a kostoloch. Pritom necítim potrebu 
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi. 
Viera nepotrebuje byť organizovaná. 
Ale cintoríny plné sviečok považujem za 
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem 
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje 
moju všeobecnú vieru. 

Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú 
tieto sviatky s americkým Halloweenom. 
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské, 
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je 
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk 
amerických detí chodiť v maskách po su-
sedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú 
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť 
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom 
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

žuje neraz depresívne nálady jesene, kto-
ré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých 
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem du-
chárske horory. Ale chcem byť tolerantný 
k tomu, že mladí chcú zažiť halloween-
sku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa 
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy 
medzi činžiakmi.

Úlohou školy je poukazovať na slo-
venské tradície, aj na pamiatku zosnu-
lých. A možno aj na zvyky v iných kraji-
nách, hoci aj v USA, veď porovnávaním 
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie. 
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zo-
snulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho 
neminie, neberme ako niečo neúctivé, 
prevzaté či svedčiace o arogancii mla-
dých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultú-
ry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozma-
nitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému 
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíri-
teľom nenávisti a vlastnej pravdy platfor-
my, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskos-
ťou, toleranciou a láskou. U nás v škole 
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im 
to zakazovať. Vieru v život a spomienku 
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor 
tomu môjmu je väčším problémom (ne-
bezpečenstvom) ako Halloween.

Viera a Halloween

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

34
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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

AJ V ZIME
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6Dispečing SK - 0950 333 222

Lučenec
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Ide o veľmi vážne rozhodnutie a pred-
pokladá mnohé splnené podmienky.

Ideálne je mať už hneď na začiatku 
v ruke list vlastníctva na stavebný po-
zemok. A keďže kúpa stavebnej parcely 
nie je lacná záležitosť, pred podpísa-
ním kúpnej zmluvy si overte všetky 
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na 
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si 
predstavujete. Overte si či je pozemok 
napojený na inžinierske siete. Prípad-
ne, či to vôbec bude možné spraviť.

Stavebné povolenie si tiež vyžadu-
je určitý čas, ak sa vám nebude dariť, 
môže to trvať aj pol roka. Správny or-
gán, v ktorého kompetencii je vydanie 
príslušného povolenia, je síce povinný 
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí 
stavebného povolenia najneskôr do 60 
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z 
mnohých zákonných dôvodov môže aj 
výrazne predĺžiť.

Nastupuje totiž komunikácia s elek-
trárňami, plynárňami, vodárňami a 
kanalizáciami o postupe vybavenia 
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s 
ich podmienkami, bude musieť projek-
tant prerobiť projekt podľa pripomie-
nok a proces vybavovania povolenia 
sa opäť predĺži. Stavebník si môže sta-
vebné povolenie vybaviť sám. Ak má 
dostatok voľných financií, môže zadať 
túto úlohu  špecializovanej stavebnej 
firme.

Žiadosť o stavebné povolenie musí 

obsahovať: meno, priezvisko a adresu, 
druh, účel a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby a pri 
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcel-
né čísla a druh stavebného pozemku 
s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv podľa katastra nehnuteľností, ako 
aj parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti 
patria meno, priezvisko (názov) a ad-
resa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či 
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo 
svojpomocne, základné údaje o stavbe, 
jej členení, technickom alebo výrob-
nom zariadení, budúcej prevádzke a jej 
vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zo-
znam účastníkov stavebného konania.

Účastníkmi stavebného konania je 
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva na pozemky a stavby 
na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb. Účastníkom konania je aj 
osoba, ktorá bude vykonávať staveb-
ný dozor, a projektant. Stavebný úrad 
oznámi začiatok stavebného konania. 
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že 
svoje námietky môžu uplatniť najne-
skôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

Púšťame sa do stavby domu

» red
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková

Úzka 10, Želiezovce
EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky
máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk
Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12
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Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Mladý, aktívny, kreatívny. Hodnotou číslo jeden 
je pre neho vzdelanie. To demonštruje aj vlastným 
príkladom. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, v 
súčasnosti študuje právo. Neustále pracuje na se-
bavzdelávaní. Znalosti a skúsenosti odovzdáva ako 
učiteľ na základnej škole v svojom rodnom meste.  
S problematikou školstva sa stretáva dennodenne. 
Záleží mu, aby sa vyvíjalo v pozitívnom smere, čo 
presadzuje aj v rámci komunálnej politiky ako po-
slanec mesta Veľký Krtíš.

„Zárukou úspešného školstva sú motivovaní od-
borníci“, tvrdí Michal Komada. Adekvátne fi nanč-
né ohodnotenie prinesie zvýšenie záujmu o prácu 
učiteľa, čo v konečnom dôsledku sprísni nároky 
vysokých škôl pri prijímaní študentov pre profesiu 
pedagóga a zvýši hodnotu povolania v spoločen-
skom rebríčku.

„K efektívnemu vzdelávaniu patria aj kvalitné 
učebnice,“ dodáva. Michal Komada zastáva myš-
lienku otvorenia trhu s učebnicami, 
aby si školy mohli zvoliť to, čo uči-
teľom, žiakom i školskému vzde-
lávaciemu programu vyhovuje. 
V neposlednom rade vidí prínos 
v zjednotení fi nancovania. To 
prinesie transparentnosť a lepšiu 
kontrolu efektívneho vynaklada-
nia fi nančných prostriedkov 
v tomto rezorte.

Kvalitné vzdelanie prinesie 
spoločnosti najvyšší výnos

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Michal Komada
kandidát SaS č.124

Vtipy 
týždňa
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Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
VIZITKY

0905 915 039
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Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039
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