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PMMONT s.r.o. 

T O PO I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVA

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 109,50€

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Zár ý 
a pozár ý 

servis

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

na plynové kotle
PROTHERM

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanaliza ný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment
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Zlaté Moravce
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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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Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE
0918 500 510; auto@autoextra.sk

VÁŠ PREDAJCA 

BENELLI 
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sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti
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Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
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Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
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ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk
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Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag

Neviete o so stavebným
odpadom - betóny, zemina?

 
Naša firma Vám zabezpe í

nalo enie a odvoz za
výhodných podmienok.

 
Kontakt: 0911  285 291 80
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sypkého a stavebného materiálu do 6 ton

0910 434 770

PREPRAVA
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV

80
12
00

00
1

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

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
6 - týždnové
MORKY NA CHOV
a živé KURENCE
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a stráženie psov. 
Tel. 0948016085 80
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

    

 
   PRASKLÍN SKIEL
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
 

     
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
sobota  8:00 - 12:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

 

 € ?
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SLUŽBY
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Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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

metabolizmu a výživy80
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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email:kovokonst.d@azet.sk, facebook.com/kovokonštrukt
kontakt: 0901 920 817, NITRA, ZLATÉ MORAVCE, VRÁBLE

 oceľové konštrukcie  brány,schody, ploty 
 nerezové zábradlia  pohony brán 

 klampiarské práce  zváračské práce MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
BEZPLATNA SKARTÁCIA OD 300 KG

 Mobilný výkup papiera od 300 kg 
 sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

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

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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Robotnícka 55, Zlaté Moravce

Robotnícka 55, Zlaté Moravce
kovotherm@kovotherm.sk037 / 642 41 13

0910 926 737
www.kovotherm.sk

pondelok - piatok 8:00-12:00 a 13:00-17.00
Sobota 8:00-11:30 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

PLYN - VODA - KÚRENIE

AKCIA 

na domáce 

AKCIA

135€

AKCIA 

od 125€
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0918 794 577

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)
Cena 37€/ pms (bez dopravy)
Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)
Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

245€

Cena platí do 30.6.2020

390€

270€

420€

DREVO
EXPRESS
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

      

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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17. mája 1860    
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti

Najčítan
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521
» Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď. 0903 
305 388
» CZ 175 JAWA 250 350 JAWA 
90 SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406
» Kúpim motocykle a mo-
pedy starých česko-sloven-
ských značiek, v akomkoľvek 
stave. ďakujem za ponuky 
0949 371 361
» Kúpim motocykle a mo-
pedy starých česko-sloven-
ských značiek, v akomkoľvek 
stave. ďakujem za ponuky 
0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenajmem 4 izbový byt s 
dvojgarážou na zobori po re-
konštr. Čiastočne zariadený. 
Cena dohodou. 0918 059 162

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» PREDÁM STAV. POZ. V KENDI-
CIACH 24 ÁROV 0905 145 220

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» PREDÁM PLASTOVÉ SUDY 
50L 60L 0907 053 559

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, staré 
pohľadnice a knihy. 0908 
707 350
» Kúpim staré veci zo 
striebra. Platba ihneď 0944 
469 960

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 55r hľadá priateľku 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Často sa hovorí o elitách národa. Za-
raďujú sa medzi nich vysokoposta-
vení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galé-
ria úbohosti a biedy. 

Niektorí šéfovia si z univerzít urobili 
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú 
diplomy politikom a podnikateľom. Sú 
univerzitné pracoviská, kde je úroveň 
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka. 
Vedeli by však na svetovej úrovni vy-
učovať napríklad predmety zákulisné 
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú 
aj rôzne machinácie a obchody pri voľ-
bách do senátov, voľbách funkcionárov 
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a ko-
rupcia sú ďalšou chorobou niektorých 
univerzitných pracovísk. Najhoršia je 
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou 
a provinčnosťou mnohých pracovísk. 
Mladí sú formovaní v nakazenom pro-
stredí. Je to ako dedičná choroba. Oni 
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stre-
doškolákov odchádza každý rok radšej 
študovať do zahraničia. A nevracajú sa. 
Čo s tým? 

Ak hovoríme o slušnom Slovensku, 
tak nebude stačiť iba politická výmena. 
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti 
našej krajiny. V poslednom období sme 
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť 
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ 

aj v školstve, poľnohospodárstve, do-
prave, životnom prostredí, hospodár-
stve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia 
odbornosti bude nutná hlavne morálna 
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci, 
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme 
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo 
dobré prestať počúvať konferenciu rek-
torov Slovenska, akademikov, ktorí ve-
dia míňať peniaze, ale nevedia priniesť 
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy, 
asociácie, „inovačné a podnikateľské“ 
agentúry, nadnárodné konzultačné 
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade 
Slovenska v posledných rokoch. Máme 
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter 
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a 
rôznych „elitných“ klubov ich však ne-
pustili tam, kde sa rozhodovalo o dôle-
žitých veciach. Otvorme dvere slušným 
odborníkom - mnohí 
sú skrytí vo svojich 
dielňach, labora-
tóriách a firmách. 
Niektorí doma, iní v 
zahraničí. Je ich dosť, 
len musia uveriť, 
že darebá-
ci začínajú 
prehrávať.

Bieda elít

» Ján Košturiak 7
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www.nitrazdroj.sk
Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

ĎAKUJEME

ZAMESTNANCOM

Kuracie
rezne 1kg

3,99 €
Cena platí  2. 5. – 31. 5. 2020

JC 3,99 € / kg

chladené, balené

Zo slovenského 
chovu 
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Predajne:

– nákup aj bez živnostenského 
    oprávnenia

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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19. mája 1883   
zomrel Samo Chalupka, slovenský roman-
tický básnik (* 1812).

20. mája 1940  
prišli do koncentračného tábora Auschwitz 
prví väzni.

Výročia a udalosti
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Dospelých pacientov možno na-
vštíviť, ak ide o jednu z nasledov-
ných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štá-
diu ochorenia - je povolená návšteva 
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u 
ťažko chorých a zomierajúcich pre vy-
sluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrod-
nej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacien-
ta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami 
duševného zdravia, ako je demencia, 
porucha učenia alebo autizmus (ak by 
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti 
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa in-
dikácie lekára v prípade, ak neprítom-
nosť osoby môže nepriaznivo vplývať 
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku 
na OAIM v prípade, ak z liečebného 
hľadiska je táto návšteva indikovaná 
napr. stavy po ťažkých traumatických 
poradeniach, coma vigile a pod.

Deti na lôžkových oddeleniach 
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta, 
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej sta-
rostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane 
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

nej domácnosti (bez príznakov respi-
račnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôro-
de a počas pobytu matky v nemocnici 
za splnenia špecifických zdravotných 
podmienok.

Ambulantné, jednodňové zaria-
denia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade 
uľahčenia starostlivosti, jednodňová 
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzač-
ných a reumatologických centrách 
vrátane ambulantného podávania 
biologickej liečby z rôznych indikácií, 
kde sa poskytuje starostlivosť imuno-
kompromitovaným pacientom, je prí-
tomnosť sprievodnej osoby zakázaná, 
sprievodná osoba môže čakať v aute 
alebo na určenom mieste (podľa poky-
nov v danej nemocnici).

Zákaz návštev 
nemocniciach dostal výnimky

» red
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Aké podoby mala v minulosti lás-
ka? Aj na túto otázku hľadali tr-
navskí archivári odpoveď, keď sa 
vydali po jej stopách. Prejsť museli 
mnoho z takmer šesť kilometrov 
archívnych dokumentov, aby sa o 
tom, ako to bolo v minulosti s lás-
kou, dozvedeli viac.

Všeličo o tom, ako archivári počas 
výskumu postupovali a na čo všetko 
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, 
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.

Čo Vás priviedlo k myšlienke, vy-
dať sa skúmať stopy lásky v archív-
nych dokumentoch?

Myšlienka sa zrodila v minulom roku, 
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 
prezerali rozličné archívne materiály 
a náhodou sme našli sériu ľúbostných 
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí-
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, 
magistre farmácie, ktorá pracovala v 
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi 
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme 
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné 
dokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. 
Prehľadať sme museli veľa z približne 
šesť kilometrov archívnych dokumen-
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec 
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť 
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené 
do archívnych fondov, ktorých je vyše 
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne 
ručne prezerali.

Vedeli by ste na základe Vášho vý-
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi-
nulosti vnímali lásku?

Predovšetkým môžeme povedať, že 
k nej pristupovali ako k čomusi vzác-
nemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy 
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa 
o ne budú uchádzať veľmi galantným 
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí-
sanie ľúbostných listov.

Jeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí-

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi 
netaktický babroš. Pásol som za Vami 
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu 
domu, no stratili ste sa mi v kine. I cho-
dil som Masarykovou ulicou až po Fran-
tiškánsku, avšak márne. Domov som 
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre 
mňa nedosiahnuteľná...

S pekným pozdravom a bozkom rúk 
Váš ctiteľ.

Natrafili ste počas Vášho výskumu 
na nejaké zaujímavosti?

Isto by sme mohli spomenúť naprí-
klad svadobné oznámenia staré viac 
ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu 
podobu. Takým top je svadobné ozná-
menie Františka Nádašdyho a Alžbety 
Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu 
mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú 
v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú 
manželstvo v mestečku Vranov, dnes 
je to Vranov nad Topľou. Zaujímavos-
ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14 
rokov a František 19 rokov. Na základe 
svadobného oznámenia mesto Trnava 
vždy pristúpilo k obdarovaniu mlado-
manželov z najvýznamnejších šľachtic-
kých rodín tej doby. Mesto Trnava im 
pritom dávalo rozličné dary. Nevieme 
kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne 
praktické veci. Z jedného zo záznamov v 
účtovnej knihe mesta Trnava sa dozve-
dáme o svadobnom dare pre Františka 
Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo 
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36 
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch 
zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom 
čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer 
ročný plat niektorých zamestnancov 
mesta.

Stretli ste sa počas Vašej práce aj s 
dokumentmi, ktoré Vás pobavili?

Najviac ma pobavili zoznamovacie 
inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové 
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia. 
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a 
v niektorých prípadoch aj pobavia krité-
riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri 

hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali 
od partnera predovšetkým zaistenie a 
duševnú oporu, tak muži preferovali 
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i 
dobré veno.

Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie 

škaredá, vysoká tmavovláska pre nedo-
statok príležitostí, takto hľadá pána v 
zaistenom postavení. Vdovci a žandári 
majú prednosť, no nie je podmienkou! 
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
On: „34-ročný s dobrou existenciou, 

samostatný, ožení sa s dievčaťom, kto-
ré rozumie všetkým domácim prácam, 
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte 
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum 
narodenia...“

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú 
kuriozitu?

Do rúk sa nám dostala netradičná fo-
tografia z prvej polovice 20. storočia. Ide 
o portrétnu fotografiu mladého muža 
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej 
službe, ušiel do háremu do Turecka v 
dámskych šatách a takto preoblečené-
ho za ženu ho zachytil fotograf. Tak to 
aspoň hlása nápis na rube samotnej 
fotografie. Nezodpovedanou otázkou 
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v há-
reme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označi-
li za svoju srdcovku?

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže 
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil 
až pred trnavským súdom. Udalosť sa 
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra 
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý 
František, ktorý ukradol v deň konania 
svadby čokoládovú svadobnú tortu v 
hodnote 25 korún československých. 
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte 
pred domom okradnutých svadobča-
nov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde 
mladík uviedol, že jednak nevedel, že 
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarát-
mi pozvaní na svadbu a že v ich obci je 
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli 

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá vý-
služka a tak za ňu považovali práve túto 
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri 
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž 
veľmi statočne a uviedol, že bola taká 
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu 
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila 
šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a 
tak nebol nik potrestaný.

Zaznamenali ste počas výskumu aj 
dokumenty, ktoré hovoria skôr o 
odvrátenej strane lásky?

Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v ar-
chívnych dokumentoch. Či už ide o 
záznam o nevere z roku 1549, či prípad 
„sobášneho podvodníka“ v Trnave z 

roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú 
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v 
administratívnych spisoch Mesta Trna-
va v druhej polovici 19. storočia a vypo-
vedajú o existencii verejných domov v 
Trnave.

Výsledky výskumu môžu záujem-
covia vzhliadnuť na vlastné oči.

Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z 
objavených dokumentov vystavujeme v 
trnavskom štátnom archíve na Štefáni-
kovej ulici až do septembra.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky

Zoznamovacie inzeráty.                                                  foto zdroj Štátny archív v Trnave

Svadobné oznámenie.                                                    foto zdroj Štátny archív v Trnave

Fotografia mladého muža L. Tanácsa. 
foto zdroj Štátny archív v Trnave
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Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republi-
ky Rýchlym výstražným systémom 
pre potraviny a  krmivá (RASFF) č. 
2020.1924 zaslané varovné oznáme-
nie o  podozrení na úmrtie po kon-
zumácii výživového doplnku. 

Ide o výživový doplnok HYDROXY-
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej 
značky MUSCLETECH TM , balenie: 
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: 
USA.

Môžete ho stále kúpiť v množstve 
internetových obchodov. Spravidla ho 
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť 
nadbytočných telesných tukov, má to 
však jeden významný háčik. Španiel-
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis-
losti s konzumáciou tohto výživového 
doplnku. Podľa následného oznáme-
nia  je dodávateľom nebezpečného vý-
živového doplnku Nutribulk, S. L., Špa-
nielsko a  odberateľom na Slovensku 
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice. 
Predmetný nebezpečný výživový do-
plnok je ponúkaný aj prostredníctvom 
internetu. V  nadväznosti na na tieto 
skutočnosti Úrad verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky odporúča 
spotrebiteľom, aby predmetný nebez-
pečný výživový doplnok nekupovali a 
už zakúpený neužívali.

Konkrétny preparát bol dosť po-

užívaný všade tam, kde sa niekto po-
treboval rýchlo dopracovať k ideálnym 
telesným rozmerom a pomerom. Jeho 
konzumácia však – ako ukazuje aj 
táto urgentná výzva, môže mať fatál-
ne dôsledky. Rýchly výstražný systém 
pre potraviny a potravinové doplnky 
nepracuje s emóciami, ale s faktami. 
Bol vytvorený ako účinný nástroj pre 
orgány úradnej kontroly potravín a kr-
mív, pre vzájomnú výmenu informácií 
o rizikových produktoch na trhu a pri-
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo 
možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 
potravín a krmív a na ochranu zdravia 
a spotrebiteľa. Tento systém funguje na 
základe Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky po-
travinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stano-
vujú postupy v záležitostiach bezpeč-
nosti potravín.

Nebezpečný výživový 
doplnok, pozor!

» red

Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď z organizačných dôvo-
dov len v troch prípadoch, a to, ak sa 
zamestnávateľ alebo časť jeho podni-
ku, kde zamestnanec pracuje, zrušu-
je, premiestňuje, alebo z  dôvodu, že 
zamestnanec sa stane nadbytočným. 

V dôsledku zrušenia zamestnávateľa 
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže 
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu 
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa 
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti 
výpovede však je, aby výpovedný dôvod 
existoval a trval v čase podávania výpo-
vede, teda, aby u zamestnávateľa bolo 
prijaté rozhodnutie o zániku zamestná-
vateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu 
zániku zamestnávateľa uplynuli výpo-
vedné doby. Zamestnávateľ preto musí 
dať výpovede zamestnancom v dostatoč-
nom časovom predstihu. 

Pri zrušení je potrebné rozlišovať, 
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt 
alebo len časť podniku zamestnávateľa. 
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnáva-
teľ zaniká ako právny subjekt, a preto ob-
jektívne stráca možnosť si naďalej plniť 
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak 
sa zrušuje len časť podniku zamestnáva-
teľa, zamestnávateľ je  povinný písomne 
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú 
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako 
miesto výkonu práce, pričom zamestná-
vateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj 

prácu na kratší pracovný čas.  V prípade 
náhradnej práce je dôležité, že sa musí 
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca 
vhodná. 

Posledným dôvodom výpovede z or-
ganizačných dôvodov je, že zamestnanec 
sa stane nadbytočným, a  to v  dôsledku 
organizačných zmien, ktoré môžu nastať 
v úlohách zamestnanca, technického vy-
bavenia zamestnávateľa, optimalizácie 
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyš-
šiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí 
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zme-
nami u zamestnávateľa, napr. nahradenie 
práce zamestnanca iným technickým či 
technologickým postupom, prípadne zní-
ženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť 
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť 
so zrušovaným pracovným miestom. 
Predtým, ako sa zamestnanec stane nad-
bytočným, je zamestnávateľ povinný pí-
somne rozhodnúť o  organizačných zme-
nách. V  prípade výpovede zamestnanca 
z  dôvodu rozhodnutia o  organizačných 
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto 
zrušené pracovné miesto opätovne vytvo-
riť, a to na obdobie dvoch mesiacov. 

Výpoveď zo strany zamestnávateľa 
z organizačných dôvodov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140
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