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Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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ČISTENIE HROBOV od 50€
KVALITNÉ PREZLÁTENIE 
24karátovým zlatom od 0,70€ 
INFO: 0911 045 678

24. júna 1942    
 vyhladili nacisti obec Ležáky.

25. júna 1741    
bola Mária Terézia v Bratislave korunova-
ná za uhorskú kráľovnú.

Výročia a udalosti

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
   spisakova@regionpress.sk

0915 781 227
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Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
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KM    16.370 Komárňansko
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KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Od 1. júla 2020 sa mení výška život-
ného minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu z 210,20 eur mesačne na 
214,83 eur mesačne. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať 
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi-
nima, ktoré musí dôchodcovi po vykona-
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 
percent životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné 
minimum pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška 
pre dôchodcu ako povinného je 100  per-
cent životného minima, teda 210,20 eur 
mesačne. Po zmene životného minima od 
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me-
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô-
chodca poskytuje výživné, je 50 percent 
životného minima a od 1. júla 2020 sa 
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (pred-
tým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta-
novené základné minimum, ktoré musí 
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z 
dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže 
mať za následok aj ukončenie vykoná-
vania exekučných zrážok z dôchodku. 
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako 
minimum, ktoré musí dôchodcovi po 
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia na-
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú 
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii 

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dáv-
ky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale 
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku 

nároku na predčasný starobný dôchodok 
je to, že výška predčasného starobného 
dôchodku ku dňu, od ktorého poiste-
nec žiada o jeho priznanie, presahuje 
1,2-násobok životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si pois-
tenec sporil v II. pilieri, súčet predčas-
ného starobného dôchodku z I. piliera 
a predčasného starobného dôchodku z 
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok život-
ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je 
to 252,30 eur).

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, kto-

rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s 
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny 
vplyv aj na výšku garantovaného mini-
málneho dôchodku. Najnižšia hranica 
minimálneho dôchodku, za 30 rokov 
obdobia dôchodkového poistenia, sa 
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne 
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodko-
vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň 
30 rokov obdobia dôchodkového poiste-
nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší 
ako 360,40 eur mesačne.

Zmeny vo výške dávok od júla

» Zdroj: SP

Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

» 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 30. 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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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak

Do Múzea holokaustu by sa mal ísť 
pozrieť každý  - povedala po návšte-
ve Serede ministerka kultúry Natá-
lia Milanová.

Zvyšovanie návštevnosti kultúr-
nych inštitúcií a užšie prepojenie kul-
túry so vzdelávaním boli hlavnými 
témami návštevy ministerky kultúry 
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu 
v Seredi. Múzeum holokaustu, ako sú-
časť Slovenského národného múzea – 
Múzea židovskej kultúry, popri klasic-
kých výstavách prináša aj vzdelávací 
program a podujatia pre školy, pedagó-
gov aj verejnosť.

„Návšteva tohto múzea bola pre 
mňa jednou z najemotívnejších. Slo-
vami sa nedá opísať všetko, čo sa odo-
hráva v mojej mysli, v mojom srdci,“ 
povedala vo štvrtok po návšteve múzea 
ministerka kultúry Natália Milanová.

V období 2. svetovej vojny boli v 
Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vy-
budované pracovné a koncentračné 
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali 
deportačné vlaky do koncentračných 
táborov na územia okupované nacis-
tami. Väčšina deportovaných Židov sa 
domov už nikdy nevrátila. Táborové 
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa 
nezachovali. Preto tábor v Seredi pred-
stavuje jediný zachovaný autentický 
pracovný a koncentračný tábor z ob-
dobia druhej svetovej vojny na území 
Slovenskej republiky.

Múzeum holokaustu otvorili 26. 
januára 2016. V areáli sa nachádza päť 
budov – pôvodných barakov, v ktorých 
sú vystavené dobové dokumenty, fo-
tografie a predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území Slovenska. 
Jedným z vystavených artefaktov je do-
bytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie 
do koncentračného tábora Auschwitz.

„Sú miesta, kam by sa mal ísť po-
zrieť každý a určite by som túto návšte-
vu odporúčala žiakom či študentom s 
ich učiteľmi.  Nikdy nesmieme zabud-
núť a nikdy nesmieme dopustiť, aby sa 
niečo také opakovalo. Vďaka múzeu. 
Vďaka ľuďom, ktorí ho vytvorili. Vďaka 
tým, ktorí v ňom pracujú ,“  dodala na 
záver ministerka.

Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

» red

21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti 20. jún     
je svetový Deň utečencov - pripomína sa 
pod patronátom UNHCR.

Výročia a udalosti

Citáty

»„Zlý politik sľubuje úrodné 
leto - dobrý zariadi dosta-
tok kombajnov.“ 
Pavel Kosorin, český humo-
rista 1964.

»„Vždy sa nájdu Eskimáci, 
ktorí vypracujú pre obyva-
teľov Konga smernice, ako 
sa uchrániť v čase najväč-
ších horúčav.“ 
Stanisław Jerzy Lec, poľský 
spisovateľ 1909 – 1966.

»„Ak sú horúčavy s ko-
mármi, zdržiavajte sa pri 
ľuďoch, ktorí sa ustavične 
oháňajú svojimi zásluha-
mi.“ 
Milan Kenda. 1937.

»„Rodinná dovolenka je 
pokračovaním manželskej 
vojny na inom území.“ 
Gabriel Laub, český esejista 
a publicista 1928 – 1998. 

»„Život je ako dovolenka. 
Buď ju preležíme, prespíme, 
alebo si ju užijeme.“
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22. júna 1941   
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný 
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

Výročia a udalosti

Migrácia za prácou a vyľudňovanie 
regiónov je nielen ekonomický, ale 
v prípade Rusínov na Slovensku aj 
národnostný problém. Na sociálnej 
sieti na to upozornila prezidentka 
SR Zuzana Čaputová, ktorá reago-
vala na nedávny Deň Rusínov na 
Slovensku.

Prezidentka pripomenula fakt, že 
najväčšie zastúpenie majú obyvatelia 
SR rusínskej národnosti na severo-
východe Slovenska, často v najmenej 
ekonomicky rozvinutých regiónoch. 
„Dôsledkom týchto regionálnych ne-
rovností je vynútená migrácia mladých 
za prácou, ktorá sťažuje zachovávanie 
a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej iden-
tity Rusínov,“ upozornila.

Považuje preto za potrebné, aby 
sa Slovensko snažilo o vyrovnávanie 
ekonomických rozdielov medzi región-
mi aj pre tento národnostný rozmer. 
„Aby aj malé obce, v ktorých si naši 
spoluobčania zachovávajú svoj jazyk, 
zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť 
ďalej a aby sme naše spoločné kultúr-

ne bohatstvo mohli odovzdať ďalším 
generáciám,“ napísala prezidentka 
a Rusínom zaželala dôstojné oslavy 
rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj 
napriek obmedzeniam, ktoré tento rok 
priniesol. „Buďte na svoju identitu, 
kultúru a jazyk hrdí,“ dodala smerom 
k tretej najpočetnejšej národnostnej 
menšine v SR.

Za Deň Rusínov Slovenska vyhlá-
sil svetový kongres Rusínov 12. jún, na 
pamiatku Dní rusínskej kultúry, ktoré 
sa v prešovskom regióne organizovali 
v období medzi prvou a druhou sve-
tovou vojnou. Je pripomenutím najmä 
osláv z roku 1933, keď bol v centre Pre-
šova odhalený pamätník Alexandra 
Duchnoviča.

Doteraz v poslednom Sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2011 sa k 
rusínskej národnosti prihlásilo 33.482 
obyvateľov, čo predstavuje 0,6 per-
centa populácie. Rusíni sú treťou naj-
početnejšou menšinou na Slovensku. 
Rusínsky jazyk ako svoj materinský 
uviedlo 55.469 obyvateľov (jedno per-
cento populácie SR).

Prezidentka si pripomenula 
Deň Rusínov

» red

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

spisakova@regionpress.sk 
0915 781 227 / www.regionpress.sk
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Mnohí z nás sa už tešia na tohto-
ročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je 
však ešte viac ako po minulé roky 
poznať a dodržiavať zásady zdra-
votne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpeč-
nejšie je kúpať sa na oficiálne prevádz-
kovaných kúpaliskách a na vodných 
plochách, ktorých kvalitu monitorujú 
orgány verejného zdravotníctva. Tie 
zároveň výsledky kontrol pravidelne 
uverejňujú počas letnej kúpacej sezóny 
na webe Úradu verejného zdravotníctva 
a na internetových stránkach regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva. 
Pred návštevou kúpalísk s povolenou 
prevádzkou sa takto môžete informovať 
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že 
kúpanie vo vodných plochách s neor-
ganizovanou rekreáciou je vždy len na 
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní
-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ide-
álny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované 
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kva-
lita je monitorovaná orgánmi verejného 
zdravotníctva; pred ich návštevou sa in-
formujte na ich aktuálny stav
-nenechávajte deti bez dozoru dospelej 
osoby
-dodržiavajte zásady správania sa na 
kúpaliskách i výstražné upozornenia v 
blízkosti prírodných vodných plôch
-po každom kúpaní sa čo najskôr dô-
kladne osprchujte a prezlečte do suché-
ho oblečenia

Zásady kúpania sa 
na prírodných vodných plochách
-nevstupujte do neznámej stojatej či te-
čúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba 
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe 
senzorických vlastností, akými sú farba, 
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno-

ženými riasami a sinicami a nahroma-
deným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromaž-
ďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste 
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kú-
pania sa a upozornenia v okolí vodnej 
plochy a pokyny prevádzkovateľov vod-
ných kúpalísk
 
Zásady kúpania sa 
na umelých kúpaliskách
-pred každým vstupom do vody sa 
osprchujte a prejdite brodiskom
-pred vstupom do bazéna si všimnite 
farbu vody, zákal či zápach, respektíve 
plávajúce nečistoty na hladine
-nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči 
alebo výrazne po chlóre, na stenách ba-
zéna sú slizovité povlaky a steny a dno 
bazéna sú poškodené
-nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že 
máte prenosné ochorenie
-používajte WC a dodržiavajte zásady 
osobnej hygieny
-rešpektujte výstražné označenia pri 
bazéne
-neskáčte do vody tam, kde je to zaká-
zané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj 
iným ľuďom

Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita 

vody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to 
podľa odborníkov dá aj voľným okom.

Náš tip:
Spravte si jednoduchý test 
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba 
na prírodných vodných plochách najmä 
po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom 
počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú 
prirodzenou zložkou životného prostre-
dia a v určitých množstvách aj súčasťou 
fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. 
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať 
dýchacie problémy, kožné výražky či 
zápaly očných spojiviek. Po prehltnu-
tí väčšieho množstva môžu vyvolať aj 
črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či 

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať 
jednoduchým spôsobom: do priesvit-
nej nádoby treba nabrať vodu a nechať 
ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak 
sa na vode vytvorí prstenec farebnej 
hmoty pripomínajúci posekané ihličie 
alebo zelenú krupicu a voda pritom zo-
stane číra, ide pravdepodobne o sinice. 
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene 
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne ne-
významné riasy.

Súčasné opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia ko-
ronavírusu prijal Úrad verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky v oblasti 
prevádzky umelých kúpalísk a prírod-
ných kúpalísk nasledovné opatrenia:

-pred obnovením prevádzky umelého 
kúpaliska sa musia bazény bez recir-
kulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, 
vydezinfikovať prostriedkami s viru-
cídnymi účinkami a napustiť novou 
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou 
sa musí prečistiť celý objem vody na 
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vy-
dezinfikovať prostriedkami s virucíd-
nymi účinkami sa musí technické prí-
slušenstvo bazénov vrátane rozvodov a 
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia 
musí zahŕňať dostatočné postupy na 
likvidáciu mikrobiologického znečiste-
nia vrátane legionel, napríklad. termo-
dezinfekciu,

-prevádzka bazéna môže byť obnovená 
iba na základe vyhovujúceho výsledku 
analýzy kvality vody na kúpanie; ba-
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri 
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, 
šmykľavky a tobogany sú povolené,

-zabezpečí sa meranie teploty a osobám 
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovo-
lí vstup na kúpalisko,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zá-
kazníkom dezinfekcia na ruky,

-pri úprave bazénovej vody sa musia 
používať osvedčené technologické po-
stupy. Obsah voľného chlóru a iných 
vedľajších produktov dezinfekcie sa 
udržiava pri hornej hranici povolených 
limitných hodnôt podľa platnej legis-
latívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia 
prevádzkovej kontroly týchto ukazova-
teľov sa zvýši na dvojnásobok,

-na umelých kúpaliskách sa zabezpeču-
je dostatočné vetranie; prednostne sa 
využíva prirodzené vetranie,

-na voľných oddychových plochách 
musí byť zabezpečené dodržiavanie od-
stupu medzi jednotlivcami alebo členmi 
skupín či domácností najmenej 2 m,

-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť 
nefunkčnosť pitných fontánok,

-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frek-
venciu upratovania, čistenia a dezinfek-
cie plôch, priestorov, športových pomô-
cok a zariadení kúpalísk prípravkami s 
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je 
potrebné najmä čistenie často dotyko-
vých povrchov, akými sú toalety, dvere, 
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a ba-
toľatá musí byť zabezpečený dostatočný 
časový interval pre dezinfekciu pou-
žívaných priestorov, ktorá sa vykoná 
prípravkami s virucídnymi účinkami po 
každej skupine kúpajúcich,

-hygienické zariadenia prevádzky mu-
sia byť vybavené tekutým mydlom a pa-
pierovými utierkami

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa 

Kúpacia sezóna sa začína

Nezabúdajte dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa. 
foto autor stevepb pixabay

LETO Najčítanejšie regionálne noviny

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kva-
litu vody.                                                                                                     foto autor qimono pixabay
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Staňte sa pilotom! 
LETECKÁ ŠKOLA 
Globe Aviation 

Ponúka:  
        - Letecké výcviky 
        - Zážitkové lety  
        - Lety pilotom na skúšku    
 
              0905 100 651 
       info@globeaviation.sk   
       www.globeaviation.sk 
          Príďte si zalietať! 
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

INZERCIA
0915 781 227


