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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
výkone správy. Štandardná lehota na 
reklamáciu je do 30 dní od doručenia 
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť 
vybavená podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by 
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho 
reklamovať.

Ak dom spravuje spoločenstvo 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red
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Vlastníctvo nebytových priestorov 
je upravené rovnako, ako vlastníc-
tvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z. 
o  vlastníctve bytov a  nebytových 
priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 

Nebytovým priestorom rozumieme 
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré 
sú určené na iné účely ako na bývanie, 
pričom je podstatné zdôrazniť, že neby-
tovým priestorom nie je príslušenstvo 
nebytového priestoru a  ani spoločné 
časti a  zariadenia domu ako napríklad 
chodby, schodiská a  podobne. Neby-
tovým priestorom sú najčastejšie kan-
celárske a  skladovacie priestory, alebo 
priestory ako predajne či prevádzkarne 
podnikov.

S  vlastníctvom nebytového priesto-
ru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu, 
spojené aj spoluvlastnícke podiely 
na  spoločných častiach a  zariadeniach 
stavby, v  ktorej je nebytový priestor 
umiestnený a veľmi často aj spoluvlast-
nícky podiel na pozemku, na ktorom je 
predmetná stavba postavená. Okrem 
toho k  vlastníctvu prináleží taktiež 
vlastníctvo príslušenstva nebytového 
priestoru.

Vlastníctvo k nebytovému priesto-
ru sa prevádza a nadobúda, okrem iné-
ho, na základe Zmluvy o prevode vlast-
níctva k  nebytovému priestoru. Okrem 
podstatných náležitostí zmluvy podľa 
Občianskeho zákonníka, musí takáto 
zmluva obsahovať aj iné podstatné ná-

ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia 
nebytového priestoru. To znamená, že je 
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor 
nachádza, teda vymedziť jeho umiest-
nenie adresou, súpisným číslo stavby, 
poschodím a číslom nebytového priesto-
ru, a  taktiež špecifikovať pozemok, na 
ktorom je stavba postavená. Ďalej je 
potrebné uviesť popis jeho príslušenstva 
a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto úda-
jov je potrebné vymedziť aj prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spomínaných 
spoločných častiach a spoločných zaria-
deniach, prislúchajúcich k nebytovému 
priestoru. Napokon je potrebné uviesť 
aj prípadný spoluvlastnícky podiel na 
pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako, 
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné 
k  zmluve priložiť pristúpenie k  zmluve 
o správe, resp. k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevi-
dovaní nedoplatkov predávajúceho ku 
dňu prevodu.

Zmluva v  dvoch vyhotoveniach je 
spolu s vyhlásením správcu, resp. pred-
sedu spoločenstva a dokladom o zapla-
tení správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníc-
keho práva do katastra nehnuteľností.

Vlastníctvo nebytových priestorov

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

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



BB 20-24 strana_ 4

záhrada / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»1i byt v BB Tulská 
0915210960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM MINCE BAN-
KOVKY STAČÍ PREZVONIŤ 
0903868361
»Kúpim vojenské vzduchov-
ky vz 35-47. 0905450533

»Doopatrujem seniora bez 
rodiny. 0904242138
»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky.  Tel. 0905/767 
777

»Muž po 50, hľadám ihlu 
v kope sena ak si sa spo-
znala tak sa môžeš ozvať. 
0911962479
»50 ročný hľadá priateľku. 
T. 0940308180

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Začali sa objavovať na stromoch a to 
je signál, že treba úrodu chrániť. V 
prípade dospelých chrústov – chro-
bákov však asi nepomôže nič iné, 
iba trpezlivosť našich starých rodi-
čov a poctivý ručný zber.

Chrúst obyčajný je zástupca čeľa-
de skarabeusovité. Je to veľký chrobák 
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne 
za súmraku, kedy môže svojimi nálet-
mi človeka obťažovať. Vyskytuje sa v 
Európe a zasahuje tiež do mierneho 
pásma Ázie. V polovici 20. storočia 
bol kvôli používaní pesticídov takmer 
vyhubený, ale od 80. rokov, kedy sa ob-
medzilo používanie pesticídov, sa jeho 
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčaj-
ného je charakteristické hnedé sfarbe-
nie a zlaté chĺpky pod krovkami. Do-
spelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30 
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7 
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.

Slovensko patrí doslova medzi veľ-
moc chrústov, avšak nie na celom úze-
mí. Podľa odborníkov je ich na západe 
republiky veľmi málo, ale na strednom 
a východnom Slovensku viac. Chrúst 
obyčajný má v našich podmienkach 
trojročný vývin a v tomto roku asi pri-
šiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z 
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde. 
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto ob-
dobí.

Chrúst obyčajný je veľmi známy 
škodca mnohých poľnohospodárskych 

plodín počnúc ovocnými drevinami, 
jahodami a viničom, ďalej mnohými 
druhmi zeleniny a končiac celým ra-
dom ďalších listnatých drevín. Poško-
dené rastliny zelenín a jahôd možno 
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté, 
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy 
viniča vädnú a usychajú. Ničí praktic-
ky všetko, čo mu príde do cesty. Chro-
báky požierajú mäkké časti pučiacich 
listnatých drevín. Keďže v tomto obdo-
bí býva pomerne málo potravy a veľké 
chrobáky jej potrebujú veľa, môže aj 
ich pomerne malý počet spôsobiť veľké 
škody. Na menších plochách je účinné 
striasanie chrobákov. Ak vo vašich zá-
hradách a sadoch v týchto dňoch obja-
víte chrobáky chrústa, určite sa tento 
rok odporúča včasná jesenná hlboká, 
ktorá zničí pandravy v pôde.

A máme tu chrústy

» red
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Povedal to Michael Jordan. Americ-
ká basketbalová legenda Michael 
Jordan počas najbližších desiatich 
rokov venuje 100 miliónov dolárov 
organizáciám bojujúcim za rasovú 
rovnoprávnosť a sociálnu spravod-
livosť. 

Na sociálnych sieťach vysvetlil, že 
prostriedky majú pomôcť „zabezpečiť 
rasovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť 
a lepší prístup na vzdelanie“.

„Na čiernych životoch záleží. Toto 
nie je kontroverzné vyhlásenie. Až kým 
nebude odstránený rasizmus, ktorý je 
v ľuďoch hlboko zakorenený a umož-
ňuje zlyhávanie inštitúcií tejto krajiny, 
dovtedy budeme odhodlane brániť a 
zlepšovať životy čiernych ľudí,“ uvádza 
sa tiež v Jordanovom stanovisku. Päť-
desiatsedemročná niekdajšia hviezda 
Chicaga Bulls v NBA je aktuálne ma-
jiteľom klubu Charlotte Hornets. Má 
aj vlastnú obchodnú značku, ktorá 
spolupracuje so známym výrobcom 
obuvi a tá venuje na rovnaké ciele ako 
Jordan ďalších 40 miliónov USD počas 
najbližších štyroch rokov. Už krátko po 
vražde Jordan vyhlásením reagoval na 
úmrtie Georga Floyda v Minneapolise, 
ktorý zomrel 25. mája počas zatýkania, 
keď jeden z policajtov kľačal na jeho 
krku až kým Afroameričana nezadusil. 
„Cítim veľký smútok a bolesť. Chápem 
aj frustráciu všetkých ľudí. Stojím na 
strane tých, ktorí sú proti rasizmu a 

proti násiliu v našej krajine. Máme toho 
dosť,“ vyhlásil niekdajší basketbalista.

Michael Jordan sa narodil 17. febru-
ára 1963 v Brooklyne. Je považovaný za 
najlepšieho hráča basketbalu v histórii. 
Svoju basketbalovú kariéru začal na 
Univerzite of North California at Chapel 
Hill, kde bol v sezónach1981 - 1982 vy-
hlásený za najlepšieho univerzitného 
nováčika na východe USA. Za univerzi-
tu hral ešte dva roky. Roku 1983 vyhral 
Naismithov pohár pre najlepšieho hrá-
ča a o rok neskôr aj Woodenov pohár. 
V roku 1984 opustil univerzitu a stal sa 
profesionálnym hráčom Chicago Bulls 
v NBA. V roku 1984 vyhral letné olym-
pijské hry v Los Angeles.

Vrcholovú časť svojej kariéry odo-
hral v tíme Chicago Bulls, neskôr sa 
stal spolumajiteľom Washington Wi-
zards a nečakane zaň v rokoch 2001 – 
2003 nastúpil ako hráč.

„Na čiernych životoch záleží...“ 

» red
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Poplatky za skládkovanie komunál-
nych odpadov by v roku 2020 mali 
narásť v priemere na 55 eur za tonu. 
V statuse na sociálnej sieti to uvádza 
Inštitút environmentálnej politiky. 

Cena skládkovaného komunálne-
ho odpadu by sa mala oproti roku 2019 
zvýšiť o 13 eur na tonu. Poplatok za 
skládkovanie sa skladá zo vstupného 
poplatku a zákonného poplatku. Oba 
tieto poplatky platí vývozca odpadu 
prevádzkovateľovi skládky. Vstup-
ný poplatok si účtuje prevádzkovateľ 
skládky za prijatie komunálneho od-
padu, zákonný poplatok odvádza pre-
vádzkovateľ skládky do Environmen-
tálneho fondu.

Výška zákonného poplatku, ktorý 
platí vývozca odpadu prevádzkovate-
ľov skládky, a ten ho následne odvá-
dza do Environmentálneho fondu, by 
mala vzrásť na 17 eur za tonu. V roku 
2019 platil vývozca odpadu v priemere 
42 eur za tonu komunálneho odpadu, 
pričom 33 eur tvoril vstupný poplatok 
a 9 eur zákonný poplatok. Priemerný 
poplatok za vyvezenie tony komunál-
neho odpadu dosahoval v roku 2018 na 
38 eur za tonu. K vstupnému poplatku 
32 eur platil vývozca zákonný poplatok 

6 eur.
Kým vstupné poplatky sa počas 

posledných dvoch rokov zvyšovali 
mierne, zákonný poplatok vzrástol 
na takmer trojnásobok. Na Slovensku 
je v súčasnosti evidovaných celkom 
82 skládok komunálneho odpadu. V 
roku 2019 odviedli prevádzkovatelia 
skládok do Environmentálneho fondu 
takmer 21 miliónov eur.

Z uvedeného vyplýva, že domác-
nosti sú uť teraz ekonomicky tlačené k 
tomu, ab začali dôslednejšie triediť svoj 
odpad. Časy, keď sa vyhodilo všetko do 
kontajneru a veď „smetiari odvezú“, sú 
totiž už dávno preč.

Čoskoro nás čaká zdraženie odpadu

» Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky 
(Nezávislý analytický útvar Ministerstva životného 

prostredia SR . Jeho úlohou je príprava a posky-
tovanie analýz a prognóz v oblasti životného 

prostredia pre vládu, MŽP aj verejnosť.)
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Lesy SR ako jediné na svete zabez-
pečujú plemenný chov plemena 
norika muránskeho. Kone z tohto 
chovu sú využívané najmä na prácu 
v lese.

„Dnešný človek si zvykol počítať 
konské sily pod kapotou. Myslím, že 
sa budeme musieť vrátiť k inému spô-
sobu, k rátaniu konských síl v našich 
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj 
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí-
me sa vrátiť k prameňom a skutočným 
hodnotám a k nim živá konská sila, 
ktorá sprevádza človeka po tisícročia, 
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi-
čovský, minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR.

„Kone z nášho chovu sú využíva-
né predovšetkým na prácu v lese. Do 
dnešného dňa sme odchovali celko-
vo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich 
zdravotnej starostlivosti, ale aj výcho-
ve a tréningu. Naše noriky sú unikátne 
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej príro-
de.“ Chov bol založený v roku 1950 na 
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský 
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 
1997 je chráneným chovom a génovou 
rezervou norika muránskeho.

„Do našich lesov potrebujeme viac 
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prí-
rode blízke hospodárenie v lesoch. Mu-
síme dať viac peňazí nielen do podpory 

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, 
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch 
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká 
práca na sedem dní v týždni. Musíme 
preto podporiť aj stredné školstvo.“ 
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mladé kone už od veku dvoch me-
siacov chodia na pastvu vzdialenú nie-
koľko kilometrov s prevýšením 100-300 
m. Od jedného roka až do dospelosti sú 
kone od mája do októbra na vonkajších 
pastvinách, kde sú celé obdobie vysta-
vené vonkajším poveternostným pod-
mienkam. Denne chodia za vzdialenou 
pastvou a v noci sú ustajnené v ohra-
dách bez prístreškov. Takéto náročné 
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga-
nizmu. To je dôležitým predpokladom 
pri ich využití pri práci v lese.

Zelené slovenské lesy 
potrebujú viac koní

» red

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
52
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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Myslíme tým predovšetkým 
kliešte a komáre, obdobie ľudské-
ho parazitizmu nemá na rozdiel 
od nich žiadne prestávky. Proti 
tým prvým sa obrániť dá.

Päť prípadov kliešťovej encefalitídy 
zaznamenal najnovšie Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Banskej Bys-
trici, a to najmä v okrese Brezno.

„V tomto regióne sú to štyri ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu u dospe-
lých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo 
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré 
konzumovali čerstvý ovčí syr zo súk-
romných salašov.“ Informovala o tom 
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Pozor na riziká
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je 

vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrv-
ných divých, ale i domácich zvierat, 
ktoré sa dostávajú do kontaktu s príro-
dou či pasienkami, ako kozy, ovce, kra-

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom 
je kliešť vo všetkých vývojových štádi-
ách. Kliešťová encefalitída sa môže pre-
niesť aj potravinami, infikovaným a te-
pelne nedostatočne upraveným kozím, 
kravským či ovčím mliekom.

Účinné, ale neskoro
Účinnou a bezpečnou ochranou proti 

kliešťovej encefalitíde je očkovanie Op-

timálne je začať s  očkovaním v zimných 
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch  
pri nástupe aktivity kliešťov už bola oč-
kovaná osoba chránená dostatočnou 
hladinou protilátok. K tomu je potrebné 
podať minimálne dve dávky očkovacej 
látky z celkovej trojdávkovej schémy. Na 
to však je v už plnej sezóne neskoro.

Prevencia pred ochorením
Môžeme sa chrániť správnym ode-

vom prípadne použitím repelentov. 
Mlieko  je nutné pred  konzumáciou 
prevariť alebo piť pasterizované. Repe-
lenty pôsobia tak, že nás zbavia vône, 
ktorá by neželaný hmyz prilákala. Ko-

máre neznesú vône levandule, citrónu, 
eukalyptu, citronely, geránia a klinče-
ka. Kliešťom prekáža geránium, levan-
duľa, lemongrass, čajovníkový olej a 
mäta.

Domáci repelent
Plátky citrónu, badián a klinčeky 

varíme vo vode asi päť minút. Prídáme 
kvietky z štyri až osem levanduľových 
stoniek. Prilejeme jednu lyžicu Alpy. 
Pridáme pol lyžice olivového oleja. Ak 
máte éterický levanduľový alebo citró-
nový olej, pridajte pár kvapiek. Takto 
pripravený repelent scedíme a nalejeme 
do fľaštičky s rozstrekovačom.             red

Menší ako cent.

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Sezóna nebezpečných parazitov je tu

Náš tip
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť ko-
márov, prerežte citrón na polovicu, do 
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete 
mať pokojne otvorené okná.

Najjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško 
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte 
lúhovať, kým nevychladne. Potom pri-
lejte lyžicu bieleho vínneho octu a skla-
dujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa, 
len si postriekajte celé telo a máte od 
parazitov zaručený pokoj.

Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km.km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..

22
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Svätý Otec František už začal pri-
jímať aj skupinové audiencie, kto-
ré boli počas obdobia pandémie  
takmer tri mesiace zrušené. V pia-
tok 29. mája prijal kardinála Feli-
peho Barbarina, emeritného arci-
biskupa Lyonu, spolu s delegáciou 
komunity s názvom Lazare.

Toto združenie, ktorého členovia sa 
delia o svoje príbytky s bezdomovcami, 
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik 
Étienne Villemain. Bol to práve on, kto-
rý Svätému Otcovi navrhol myšlienku 
ustanoviť Svetový deň chudobných, 
uviedol v svojom článku denník La 
Stampa.

V dôsledku opatrení spojených s 
pandémiou prišlo na stretnutie s pá-
pežom len osem osôb, ostatní členovia 
sa s ním však spojili prostredníctvom 
videokonferencie, ktorá trvala viac než 
hodinu.

Jednou z otázok, na ktoré odpove-
dal pápež, bola otázka o dôstojnosti 
človeka, najmä s mentálnym postihnu-
tím. „Môžeš byť ten najlepší športovec, 
môžeš mať železné zdravie, ak však 
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože 
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému 
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bo-
hom a druhými“, „s celou tou vnútor-
nou silou vyplývajúcou z toho, že si 
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby 
nám bolo odpustené. Naučiť sa to nie-
kedy trvá i celý život, preto je dôležité 
postupovať s pokojom a pokorou, až 
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil 
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil, 
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“. 
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srd-
ci“, „život kresťana musí byť svedec-
tvom“.

Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôleži-
tosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a 
zasvätených osôb. Členovia združenia 
Lazare položili pápežovi otázku, či by 
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne. 
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za 
to. Na záver všetkým odporúčal reflek-
tovať nad otázkou: „Akým spôsobom 
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku, 
ktorú sme prijali?“

Môžeš mať železné zdravie, 
ak však nemáš dôstojnosť...

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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Futbal sa tu začal hrať v letnom ob-
dobí roku 1920 (údaj z archívu Uni-
verzitnej knižnice v Bratislave uvá-
dza v tejto súvislosti dátum „20. jún 
1920“), keď jedným z propagátorov 
populárneho športu bol Imrich We-
iner-Kráľ, počas parížskych štúdií 
hráč Racing-clubu, neskôr uznáva-
ná osobnosť slovenského výtvarné-
ho umenia.

Už v spomenutý deň mala Považ-
ská Bystrica svoje mužstvo, avšak prvý 
oficiálny zápas odohrala pod názvom 
ŠK proti celku Gymnázium Trenčín 17. 
mája 1921 a vyhrala 3:1 (góly zazname-
nali Lečko, Orovan, Weiner). Korienky 
futbalu v meste pod Manínom boli „za-
sadené”.

Ako najpamätnejšie sa zapísali do 
považskobystrickej futbalovej histórie 
stretnutia so Slaviou Praha na čele s 
ostrostrelcom Bicanom v prvom povoj-
novom ligovom ročníku 1945 - 1946 a 
hoci Považania doma podľahli zošíva-
ným 1:5, diváci si prišli na svoje. Neskôr 
potom roku 1962 v druholigovom dueli 
prekvapujúco zvíťazil Spartak Považ-
ská Bystrica v Trnave 5:0 (Šimko 3, Du-
biel, Brunovský). Senzačný výsledok sa 
zrodil pri Váhu roku 1963, keď domáci 
zdolali vtedy slávnu Duklu Praha vo 
4. kole Československého pohára 2:1 
gólmi Čakajdu a Senku. V zostave Pra-
žanov nechýbal v tej dobe svetoznámy 
Masopust. V tom čase zavítal na Pova-

žie klub Ipswich Town z Anglicka (1:3). 
Po tomto priateľskom stretnutí hostia z 
Ostrovov uznanlivo kvitovali sympatic-
ký výkon a slušné správanie domácich 
futbalistov.

Ak by sme však túto futbalovú 
Storočnicu hodnotili len v skratke, so 
vzostupmi i pádmi, v týchto peripeti-
ách bolo by zaiste hriechom nepripo-
menúť Považskú Bystricu ako neofici-
álneho majstra Slovenska v roku 1939, 
potom v povojnových rokoch v I. česko-
slovenskej lige (1945 - 1946 a kvôli reor-
ganizáciám súťaží v rokoch 1948, 1949). 
Naposledy hrala Bystrica pod názvom 
TJ ZVL v najvyššej súťaži v ročníku 
1989 - 1990.

Momentálne pôsobí klub pod ná-
zvom MŠK Považská Bystrica v III. lige-
-Západ a pred pandémiou figuroval v 
tabuľke na druhom mieste. Nedočkaví 
fanúšikovia by svojich už radi videli 
v II. lige, kde by (historicky) aj malo 
mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili 
i také futbalové veliči-
ny, ako boli naprí-
klad Reimann, bý-
valý reprezentačný 
brankár, olym-
pionik Pajerchin, 
reprezentant Ku-
kučka, Sliacky, 
Kivoň, Čakajda, 
Rebro a ďalší.

Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici

» Ján Borčányi
športový publicista

mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili 
i také futbalové veliči-
ny, ako boli naprí-
klad Reimann, bý-
valý reprezentačný 
brankár, olym-
pionik Pajerchin, 
reprezentant Ku-
kučka, Sliacky, 
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSOKAČKY, MORKY, 

MLADÉ SLIEPKY, ZMESKY 
 0944 842 953
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Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA
0911 700 808, 4,20€ hod/brutto

  www.blackpatrol.eu
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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