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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)

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   

»PRENAJMEM ČASŤ RD DI-
VÍN 0949595423

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré hodinky 
Prim a iné mechanické 
náramkové hodinky.  Tel. 
0905/767 777

»Predám zajace. 
0915829174

»Predám el. akum. pec, 
sporák na pevné pa-
livo, kotol el. kúrenia. 
0915829174

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RôZNE / iné    

Občianska
riadková
inzercia
16 ZOZNAMKA    

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.

»Hľadám priateľku okolo 
60R, VK LC, 0908734372
»55 ročná hľadá priateľa 
0944518779
»Ahoj Lenka z LC. Je to len 
a len pre teba... Muž po 50 
hľadá ihlu v kope sena ak 
si sa spoznala tak sa mô-
žeš ozvať... 0911962479

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

59
-0

22
4

PREDÁM
MLADÉ SLIEPKY,

0944 842 953
MORKY, ZMESKY   
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby:  10. júla 2020 o 9.00 hod.
Predmet dražby:  5 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 34 
na 2. poschodí, ul. Rovienka 1286/8, 987 01 Poltár
Najnižšie podanie:  29.500€   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti

VIZITKY
0905 915 039

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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DLHY ?  SÚDY ?  DR BY ?
V ši

  0905 638 627
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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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Smútočná spomienka

 

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

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

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

.
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22. júna 1941   
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný 
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

Výročia a udalosti
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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

STRIHANIE a iné 
služby PRE PSÍKOV
               a ZAJACOV     a ZAJACOV

0908 824 882
POLTÁR
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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!

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
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23. júna 1894     
bol založený Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV).

Výročia a udalosti
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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

Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky nariadil nasle-
dovné opatrenie, ktoré je stále plat-
né.

Všetkým osobám sa zakazuje až 
do odvolania vychádzať a pohybovať 
sa na verejnosti v priestoroch interié-
rov budov a v prostriedkoch verejnej 
dopravy bez prekrytia horných dýcha-
cích ciest (nos, ústa) ako je napríklad 
rúško, šál, šatka, a to s výnimkou detí 
do 3 rokov veku, osôb so závažnými po-
ruchami autistického spektra, vodičov 
verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzav-
retej kabíne oddelene od ostatného 
priestoru určeného na prepravu osôb,  
pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov (napr. asis-
tent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) 
v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, žiakov základnej školy v interiéri 
školy v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu, žiakov pri konaní prijíma-
cích skúšok, komisionálnych skúšok, 
jazykových skúšok, skúšok odbornej 
spôsobilosti na výkon povolania a pri 
ukončovaní výchovy a vzdelávania, 
poslucháčov pri konaní štátnych jazy-
kových skúšok, deti v interiéri mater-
skej školy a jaslí.

Výnimka tiež platí pre osoby pri 
výkone športu, fotografované osoby na 
čas nevyhnutný pre výkon procesu fo-

tografovania, osoby nevesty a ženícha 
pri svadbe, deti pristupujúce k prvé-
mu svätému prijímaniu, účinkujúcich 
pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu a výkonných 
umelcov pri podávaní umeleckého 
výkonu, osoby pri návšteve wellness 
a umelých kúpalísk, účastníkov zota-
vovacích podujatí pre deti a mládež, 
vrátane personálu, zamestnancov, vy-
konávajúcich prácu v spoločnom pra-
covnom priestore, ak sú od seba, alebo 
od iných osôb vzdialení minimálne 
dva metre, alebo pre zamestnanca, kto-
rý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a 
pohybovať sa na verejnosti v priesto-
roch exteriérov s prekrytím horných 
dýchacích ciest (nos, ústa) ako je na-
príklad rúško, šál, šatka pre osoby ne-
uvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ 
je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi 
nežijú v spoločnej domácnosti menšia 
ako dva metre.

Nezabúdajme na platné 
nariadenie o rúškach

» Zdroj – ÚVZ SR
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rýchla, odborná a kvalitná
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dostupná cena
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všetky dvere skladom
bezplatné poradenstvo
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výborná zvuková
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„Mám 35 rok a nevidím na jedno oko. 
Vyrastal som v detskom domove, ži-
jem sám. Nikto ma nechce zamest-
nať. Beriem len príspevok v hmotnej 
núdzi. Mám nárok ešte na nejakú 
podporu? Na koho sa mám obrátiť?“

Dobrý deň, ak príjem občana nedo-
sahuje aktuálne platnú výšku životné-
ho minima, vzniká nárok na čerpanie 
sociálnych dávok v hmotnej núdzi od 
štátu. Zákon jasne definuje, v akých 
okolnostiach sa musí občan nachá-
dzať, aby mu bola poskytnutá finanč-
ná podpora. Hmotná núdza sa zisťuje 
posudzovaním príjmu, majetku a mož-
nosti uplatnenia nároku.

Ako uvádzate, vám nárok na fi-
nančnú podporu, rozhodnutím Úradu 
práce vznikol. Ste teda poberateľom 
dávky hmotnej núdze.

V súvislosti s uvedeným a so situ-
áciou, v akej sa nachádzate, by bolo 
vhodné opätovne sa obrátiť na prísluš-
ný ÚPSVaR, za účelom posúdenia žia-
dosti o príspevok na bývanie, ktorý je 
určený na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s bývaním. 

Čo sa týka zdravotného postihnu-
tia, v súčinnosti so všeobecným leká-
rom a následne lekárom špecialistom 
odporúčam zvážiť podanie žiadosti o 
posúdenie zdravotného stavu, na účely 
štátnych sociálnych dávok . V prípa-
de uznania miery funkčnej poruchy 
a stupňa zdravotného postihnutia,  je 

možné žiadať o kompenzáciu. Je urče-
ná  na zmiernenie alebo prekonanie 
sociálneho dôsledku ŤZP,  formou po-
skytovania peňažného príspevku na 
kompenzáciu alebo poskytovaním so-
ciálnych služieb.

Osobe, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 
Je určená na čiastočnú úhradu mimo-
riadnych výdavkov člena domácnosti, 
ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie ne-
vyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutného vybavenia domácnosti 
a mimoriadnych liečebných nákladov.

O poskytnutí  dávky rozhoduje 
obec/mesto, v ktorej má člen domác-
nosti, ktorému sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Vo vašom 
prípade je teda možnosť obrátiť sa aj na 
nich.

Zostal niekde mimo „systému“

» Mgr. Emília Psárová
Centrum konkrétnej pomoci Femina
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NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková

Úzka 10, Želiezovce

vyšetrenia c btice a vertebrologické manipulačné tec ky
máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ordinačn odiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk
Telefón počas ordinačnýc odín: 0948 38 12 12
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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%
33
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Ide o chránené areály Vinište, Mos-
tová, Bradlo, Nesvadské piesky a 
Jurský chlm. Všetko sú to územia 
európskeho významu.

„Je najvyšší čas zabezpečiť plnú 
právnu ochranu našich najcennejších 
území a vzácnych biotopov a druhov 
európskeho i národného významu. Vy-
hlásením chránených areálov si minis-
terstvo splní aj požiadavky Európskej 
komisie,“ povedal Ján Budaj, minister 
životného prostredia.

Chránený areál Vinište v okrese 
Topoľčany má výmeru 5,8 hektára a 
platí v ňom tretí stupeň ochrany. Do-
mov tu majú predovšetkým biotopy 
európskeho významu - suché a deal-
pínske travinnobylinné porasty a po-
rasty borievky obyčajnej, ktorá v tejto 
lokalite vytvára samostatný a veľmi 
charakteristický biotop.

Chránený areál Bradlo v okrese 
Revúca je zaujímavý podzemnými 
priestormi s piatym stupňom ochrany. 
Ide o jednu z najväčších v súčasnosti 
známych reprodukčných kolónií lie-
tavca sťahovavého na Slovensku. 

Ďalšie chránené areály sa nachá-
dzajú na južnom Slovensku a patria 
do Panónskeho biogeografického re-
giónu. Prvým je chránený areál Ne-
svadské piesky v okrese Komárno.Je 
v druhom a v treťom stupni ochrany a 

predmetom ochrany sú tu suchomilné 
travinno-bylinné porasty na vápnitých 
pieskoch a Panónske travinno-bylinné 
porasty na pieskoch. 

Chránený areál Jurský chlm v 
okrese Komárno a Nové Zámky má roz-
lohu 103 hektárov a platí tu tretí stupeň 
ochrany vzácneho biotopu európskeho 
významu - vnútrozemské slaniská a 
slané lúky a biotopu panónskych tra-
vinno-bylinných porastov na spraši, 
ktoré sa v súčasnosti vyskytujú iba 
veľmi vzácne. Vnútrozemské slaniská 
a slané lúky sú predmetom ochrany 
chráneného areálu Mostová v okrese 
Komárno v ktorom platí tretí a štvrtý 
stupeň ochrany.

Na Slovensku máme celkovo 642 
území európskeho významu, ktoré 
ministerstvo životného prostredia po-
stupne vyhlasuje za chránené územia 
národnej sústavy chránených území. 

Na Slovensku pribudne päť nových 
chránených areálov

» red

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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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Lucenecko
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu 

399 €
v počte

1.500.000 ks  
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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 
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