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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 23 / 5. jún 2020 / 24. ROčnÍK

AUTOdielyAUTOservis

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

Ložiská • Guferá
 Klinové remene
      Manžety
        O- krúžky
             Filtre
               Oleje              
                 Spojovací materiál

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
   

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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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 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Jana Gregušová   0905 915 039

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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)

„Som 17 ročná študentka strednej 
školy. Pochádzam z disfunkčnej ro-
diny. Mama je alkoholička (nelieče-
ná), opustila nás a odišla z rodiny. So 
dvoma súrodencami a otcom žijeme v 
dvojizbovom byte. Našla som si pria-
teľa, tínedžera, veľmi som sa do neho 
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na 
problémy v našej rodine. Po čase som 
zistila, že som tehotná. Práve v tejto 
zložitej situácii koronavírusu. Keď 
sa priateľ dozvedel, že som tehotná, 
navrhol mi ísť na potrat. Namietala 
som, že by som nezvládla dať si zo-
brať vlastné dieťa, dal mi na výber: 
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa 
neukázal. Teraz som v šiestom me-
siaci tehotenstva. Môj otec ťažko ne-
sie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok 
nedokáže pokryť naše náklady na 
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po 
narodení dieťatka už vôbec nemô-
žem doma zostať. Preto Vás prosím, 
poraďte mi,  čo môžem v tejto situácii 
urobiť? Vopred ďakujem.“

V tomto období, keď ľudia trávia 
spolu viac času vplyvom opatrení sú-
visiacich s COVID-19, vzrástol aj počet 
tehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek 
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už 
z ekonomických alebo sociálnych dô-
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý 
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám 
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby, 
ako ťažkú situáciu riešiť.

Vzhľadom na to, že rodina Vám v 
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhod-
ným riešením na určitý čas by bolo 
krízové centrum, kde by Vám poskytli 
ubytovanie, stravu a najmä odborné 
sociálne, psychologické, právne pora-
denstvo a pomohli naštartovať ďalší 
život. Naša organizácia Fórum života 
v projekte Zachráňme životy spolupra-
cuje s viacerými krízovými centrami 
a poskytuje matkám zaradených do 
projektu finančnú a hmotnú pomoc na 
preklenutie ťažkej situácie počas  jed-
ného roka po narodení dieťaťa. Bližšie 
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.

Vo Vašej situácii je možné vyu-
žiť aj ďalšie projekty, napr. Femina 
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré 
pomáha nečakane tehotným, obetiam 
diskriminácie alebo násilia, pri preží-
vaní krízy v rodine, rodinám v sociál-
nej núdzi, s nedostkom potravín, šat-
stva alebo v problémoch s bývaním, či 
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v 
situáciách spojených s neplánovaným 
tehotenstvom, kde odborní pracovníci 
dokážu sprevádzať klientky až do vy-
riešenia ich zložitej situácie aj kontak-
tovaním a spoluprácou s inštitúciami 
štátnej správy, samosprávy a ďalšími 
organizáciami.

Tehotenstvo počas korony

» Mária Demeterová
Koordinátorka projektu Zachráňme životy
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Peter Kucej, Nejedlého 17, Luèenec   www.slovexpres.sk

UMYVÁRKA
0915 834 386 ... tepovanie,

leštenie 20€ 
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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
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

Akciová ponuka platí od 11. 5. do 30. 6. 2020. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Mimoriadne zvýhodnenie až 4 000 € platí pre skladové vozidlá Renault ZOE a platí len do vypredania skladových zásob. Ponuka  
3 odložených splátok a 0% navýšenia platí pri financovaní s Renault Finance. Reprezentatívny príklad financovania pre Renault CLIO Zen TCe 100: Financovaná hodnota 3 867,50 €, doba financovania 36 mesiacov, 1. – 3. mesačná splátka vo výške havarijného 
poistenia 25,73 €, 4. – 36. mesačná splátka s úrokom 0% p.a. a s havarijným poistením 142,89 €, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 0 €, predajná cena 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy 60 € , RPMN = 14,99 %. Celková čiastka, ktorú klient 
zaplatí 4 853,78 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault 
CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Mimoriadny bonus až 4 000 €
Odklad splátok o 3 mesiace
0% navýšenie

����������������� 

Jazdite hneď, plaťte neskôr
Skladové vozidlá Renault

MENO ALEBO LOGO DÍLERA, Ulica, Mesto
Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  918 957 263  anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk

INZERCIA
0905 915 039
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Musí to tak byť. Až príliš dobre. 
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia 
inak správali. Všeobecne, voči spo-
ločnosti, medzi sebou navzájom, 
ale aj  k  sebe. Takmer každý niečo 
chce. Nemyslím tým často opráv-
nené  nároky na pomoc v čase pan-
démie.

Takmer každý niečo chce už roky 
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi 
slovami chcieť a želať si. Želať si je 
normálne, chcieť už až tak celkom nie. 
Želáme si zdravie, dostatok materiálny 
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce-
me to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak 
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“  
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a 
želaní niekoho iného. Chcenie je pre-
sadzovaním si vlastného ja nad oča-
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania.

Jedni chcú zastavenie budova-
nia siete 5G, inú chcú bojovať proti 
chemtrails. V poriadku, to sú prípady 
pre odborníkov  z oblasti duševného 
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad-
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný 
diskusný priestor a agresívne z neho 
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi 
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi 
intenzívne želanie mať pokoj od hlu-
pákov. A od hlúposti.

Okolo nás je veľa ľudí, ktorí sku-
točne čosi vážne potrebujú a ticho si 
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až 
priveľa. Vráťte sa iba  niekoľko dní 

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko 
tak dôležité sme chceli na Slovensku  
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A 
na druhej strane – zaregistrovali ste 
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné ci-
vilizovaného človeka? Mimochodom, 
želanie, v príkrom rozpore s potrebou, 
znamená v slovenskom jazyku aj žiče-
nie. Ale to je už asi iná téma,  na ino-
kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť, 
všímavosť, empatia.

Asi je nám dobre, keď už si nič  ne-
želáme, len hlučne a často nedôstojne 
a obmedzujúc iných dávame najavo 
iba svoje potreby. Nie je to však prí-
liš hodné života človeka ako súčasti 
jedinca v nejakom spoločne organi-
zovanom spoločenstve. Mohli by sme 
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je 
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo 
tým o nastavení tváre, alebo mnohým 
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kri-
ku, egoizme, arogancii, presadzovaní 
si vlastného ja. Ani o klamstvách, 
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No, 
síce možno hovorí. Tam,  kde sa píše 
napríklad o veži v Babylo-
ne.

Pekný júnový týž-
deň, milí čitatelia a as-
poň niekoľko želaní v 
ňom. 

S pozdravom

Asi je nám dobre

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 

977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 

�����������������
a st��������
podnikania 

Ekonomika 
������������
�����������������

�����������������
a st��������
podnikania 

�����������������
a st��������
podnikania 

Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736

��������
Gemerská cesta 1
�������������� �����������������
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 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%

INZERCIA
0905 915 039

Lucenecko



LC20-23 strana- 4

kultúra / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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.

Dosť sa v súvislosti so zrušením do-
tačnej schémy v Bratislavskom kraji 
rozvírila voda. Ale málo! 

Otázka, z čoho budú aktéri nezávis-
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v 
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne 
nepoložila, len v  kuloároch. Všade sa 
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, 
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie-
čomu podpora 0 eur!

Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná 

buď štátom, samosprávami a  potom je 
nie úplne presne nazvaná nezávislá kul-
túra (z angl. independent culture). A o tú 
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí-
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej 
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša 
o  vyštudovaných profesionáloch, ktorí 
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel-
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, 
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú 
teraz ohrození dotáciami 0 eur!

Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím do-
tácií v BSK?

Nič. Len to, že kraj dávaný iným za 
príklad výborného dotačného systé-
mu, si svoju viacročnú prácu len tak 
spakruky zmetie zo stola a  tvári sa, že 
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí. 
Nič, len v  kriku zaniklo, že sa aj na 
stránkach žilinskej župy znenazdania 
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých 

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým 
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že 
s  vysokou pravdepodobnosťou napíšu: 
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých 
umelcoch a  ich spolupracovníkoch na 
voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len 
o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je 
koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje 
miesto niekde inde nájdu, len nám bude 
niečo chýbať. 

Tie netradičné priestory divadiel, 
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky, 
folkové, džezové, metalové, punkové 
hudobné večery v kluboch či kultúrnych 
centrách, diskusné témy, ktoré inde ne-
nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný 
slovník a – iný spôsob života – väčšinou 
pod priemernou mzdou tejto krajiny.

Tak len toľko sa stalo tou sumou 0 
eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavské-
ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa 
nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm. 
Chcela by som sa mýliť...!

Škrtá sa všade, ale na nulu?

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka
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NAJLACNEJŠÍ 

PORFIX 10 cm
PORFIX 12,5 cm
PORFIX 15 cm
PORFIX 20 cm
PORFIX 25 cm
PORFIX 30 cm
       

všetky ceny sú s DPH!

1,14 € /ks
1,44 € /ks
1,67 € /ks
2,23 € /ks
2,62 € /ks
3,09 € /ks

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

Ceny za paletový odber!
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953

LETÁKY
0905 915 039

7. júna 1948   
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa 
stal Klement Gottwald.

Výročia a udalosti
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Zvažujete kúpu alebo predaj bytu? 
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu, 
čo je s  vlastníctvom bytu spojené a 
aké náležitosti má zmluva o prevode 
vlastníctva bytu?

Vlastníctvo bytov súhrnne upravu-
je zákon o  vlastníctve bytov a  nebyto-
vých priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 
V  zmysle predmetného Zákona sa by-
tom rozumie miestnosť alebo súbor 
miestností, ktoré sú určené na bývanie. 
Byty sa zväčša nachádzajú v bytových 
domoch, ktorými sa rozumejú budovy, 
v ktorých je viac ako polovica podlaho-
vej plochy určená na bývanie. Tento by-
tový dom má svoje spoločné časti a spo-
ločné zariadenia, na ktorých majú svoj 
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne 
nebytových priestorov v bytovom dome. 
S  vlastníctvom bytu neraz často súvisí 
aj podiel na pozemku, na ktorom je by-
tový dom postavený. Napokon, s vlast-
níctvom samotného bytu sú spojené aj 
zariadenia a príslušenstvo bytu.

Všetky vyššie spomenuté záleži-
tosti je potrebné riadne špecifikovať 
aj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu. 
Okrem zdedenia a  výstavby, vstavby 
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie 
Zmluva o  prevode vlastníctva k  bytu. 
Okrem jej podstatných náležitostí pod-
ľa Občianskeho zákonníka, musí táto 
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho 
príslušenstva, vymedzenie umiest-
nenia bytu (adresa, číslo vchodu, po-

schodie a  číslo bytu a  taktiež súpisné 
číslo stavby a  pozemok, na ktorom je 
stavba postavená), rozlohu v  m2. Je 
v  nej potrebné vymedziť prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a  spoločných zariadeniach 
domu, na jeho príslušenstve a  taktiež 
úpravu práv k  pozemku /pozemkom), 
na ktorých je postavený bytový dom. 
Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpe-
nie nadobúdateľa k zmluve o správe by-
tového domu alebo k  zmluve o  spolo-
čenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto 
zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od 
správcu, resp. predsedu spoločenstva, 
že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá 
voči nemu nedoplatky.

Zmluva s osvedčenými podpismi by 
mala byť vyhotovená pre každú zmluv-
nú stranu v jednom vyhotovení, v jed-
nom vyhotovení pre banku a  v  dvoch 
vyhotoveniach pre katastrálny úrad. 
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu 
s vyhlásením správcu, resp. predsedu 
spoločenstva a dokladom o  zaplatení 
správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlast-
níckeho práva do katastra nehnuteľ-
ností.

Vlastníctvo bytov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Slovenskí prvovýrobcovia, spraco-
vatelia potravín aj lesníci získajú 
desiatky miliónov eur, ktoré by inak 
vyšli navnivoč ako nevyčerpané 
prostriedky aktuálneho programo-
vacieho obdobia Programu rozvoja 
vidieka. Agrorezort ich presmeruje 
po hĺbkovom prehodnotení aktuál-
neho programu.

„Vážime si mozole všetkých tvrdo 
pracujúcich a poctivých pôdohospodá-
rov. Po detailných analýzach prostried-
kov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo 
získať zdroje v objeme 45 miliónov eur, 
ktoré presmerujeme našim pôdohos-
podárom na efektívne opatrenia. Tieto 
nedočerpané prostriedky, ktoré boli 
nesprávne nastavené predchádzajúci-
mi vládami, tak využijeme v prospech 
našej potravinovej sebestačnosti a pre 
zdravšie životné prostredie na Sloven-
sku,“ informoval Ján Mičovský, minis-
ter pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR.

Ministerstvo pod jeho vedením v 
týchto dňoch intenzívne pracovalo na 
detailných hĺbkových analýzach pro-
striedkov z Európskej únie, aby našlo 
možné rezervy a zabezpečilo ich naje-
fektívnejšie využitie. Experti zvažovali 
a prepočítavali rôzne alternatívy vyu-
žitia európskych financií, pričom toto 
riešenie identifikovali ako najlepšie pre 

pôdohospodárstvo na Slovensku, ob-
čanov i krajinu.

„Aj tento náš krok ukazuje, že 
budeme podporovať poctivých pô-
dohospodárov, ktorí prinášajú našej 
krajine skutočný úžitok. Časy nesláv-
ne známych „mulčovačov“, ktorí brali 
podpory za ničnerobenie, sa skončili. 
Presmerovanie týchto prvých desiatok 
miliónov eur je symbolom toho, ako 
plánujeme nastaviť nové programova-
cie obdobie Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky. Efektívne, s dôrazom na 
potravinovú sebestačnosť, ochranu 
životného prostredia a v prospech poc-
tivých pôdohospodárov vo všetkých 
sektoroch,“ pripomenul v tejto súvis-
losti Martin Fecko, prvý štátny tajom-
ník agrorezortu.

Desiatky miliónov 
pre gazdov „na pôde“
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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Slovensko patrí medzi špičku vo 
zvládnutí nového koronavírusu, 
čo je výsledkom kombinácie rých-
lych, razantných opatrení a disci-
plinovanosti verejnosti. Odmenou 
pre ľudí je postupný návrat do bež-
ného režimu aj v zdravotníctve. 

Ambulancie
Vzhľadom na dobrú epidemiologickú 

situáciu je opäť možné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v takmer celom 
rozsahu.  Naďalej však treba dodržiavať 
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu 
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali 
pacienti objednávať telefonicky alebo 
elektronicky, ak je to možné a dodr-
žiavať odporúčania lekárov ohľadom 
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil 

minister zdravotníctva SR Marek Kraj-
čí. „Pacient by mal byť objednaný na 
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo 
k prítomnosti viac než 3 pacientov v ča-
kárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pa-
cienta v ambulancii sa musí uskutočniť 
s asistenciou osobných ochranných po-
môcok  a dostupnosťou dezinfekčných 
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané 
využívať možnosť vzdialeného prístupu 
k preskripcii formou e-receptu, vydáva-
niu OČR, karanténnej PN elektronickou 
formou, zaistenie žiadaniek na labora-
tórne vyšetrenie prostredníctvom apli-
kácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal 
minister zdravotníctva. 

Lekárne 
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni, 

by mali medzi sebou dodržiavať 2-met-
rové odstupy. Zachovaný by mal byť 
priestor 15 m2 na zákazníka a dostup-
nosť dezinfekčných prostriedkov.

Nemocnice - operácie
Pred plánovaným operačným alebo 

intervenčným výkonom pri súčasnej 
epidemiologickej situácii už nie je po-
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu, 
takisto nie je povinné preukázať sa ne-
gatívnym testom na COVID-19. Súčasťou 

základného lekárskeho vyšetrenia pred 
operačným/intervenčným výkonom 
je však stále povinná epidemiologická 
anamnéza. Treba však počítať aj s mož-
nosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa 
predĺžia. 

Jednodňová staroslivosť
Zdravotnú starostlivosť v domácom 

prostredí pacienta je možné poskyto-
vať bez obmedzenia  za predpokladu 
dostupnosti a používania osobných 
ochranných pomôcok podľa odporúča-

ní Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky.

Lôžková starostlivosť 
Dlhodobú lôžkovú zdravotnú sta-

rostlivosť je možné poskytovať  bez ob-
medzení za predpokladu dostupnosti a 
používania osobných ochranných po-
môcok podľa odporúčaní Ministerstva 
zdravotníctva SR. Pre prijatie nových 
pacientov sa odporúča vykonať zodpo-
vedanie takzvaných triediacich otázok.

ib
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ZDRAVOTNÍCTVO Najčítanejšie regionálne noviny

Zdravotníctvo je už v bežnom režime, 
tu sú praktické rady

Pacienti, nebojte sa!
„Pacienti môžu v týchto dňoch absol-
vovať už aj bežné vyšetrenia, očkova-
nia či preventívne prehliadky, ktoré 
dokážu včas podchytiť viaceré závažné 
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky 
na úspešnú liečbu.“                

 Prezidentka Asociácie na ochranu 
práv pacientov SR Mária Lévyová
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné 
  asistentky /DE/
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