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

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedozrievali v chladničkách a kamiónoch,
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo
už aj na slnku.
Potešil som sa, štyri čísla od bránRoky som tam kupovával priesad- ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa
o zákazníkov začal starať už aj jeden do nového projektu. V obci, kde doteraz
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov existoval iba monopol v tomto segmenúplne sám. Lenže – sezóna priesad je za te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi želám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž presnami a čo ďalej?
Nedávno sa objavil v ponuke me- ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov- zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut- produkcie na malom vidieckom trhu.
Jedného (a dúfam, že nielen) zánejšou farbou na reze. Netrvalo dlho
a zrazu chodím okolo krásne aranžo- kazníka už majú. No nebudem predsa
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás sadať do auta a nepôjdem do okresného
sa pamätajú, ako sme počas letných mesta do hypermarketu, keď môžem
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa- v teplákoch vybehnúť na dve minúty
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne variacej sa polievky to, čo mi
vyložená, vyumývaná, v debničkách do nej ešte chýba.
Nájdime chuť, dobre,
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo
mne pred očami toť cestou z miestneho aj tú odvahu a začnime.
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja Vždy je to lepšie ako čakať
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, na lepšie časy a podpomladá žienka. „Terminál“ ešte nemá- ru.
Veľa
šťastia
me, znie odpoveď na možnosť platenia
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, vám v tom želá
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Západné Slovensko
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
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52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
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GE
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SL
MI
PP
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SN

33.870
28.710
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83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku
Sociálna poisťovňa bude od júla 2020
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku nároku na predčasný starobný dôchodok
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať je to, že výška predčasného starobného
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi- dôchodku ku dňu, od ktorého poistenima, ktoré musí dôchodcovi po vykona- nec žiada o jeho priznanie, presahuje
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 1,2-násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poispercent životného minima.
Do 30. júna 2020 predstavuje životné tenec sporil v II. pilieri, súčet predčasminimum pre jednu plnoletú fyzickú oso- ného starobného dôchodku z I. piliera
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška a predčasného starobného dôchodku z
pre dôchodcu ako povinného je 100 per- II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životcent životného minima, teda 210,20 eur ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na
mesačne. Po zmene životného minima od predčasný starobný dôchodok vzniká od
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me- 257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô- to 252,30 eur).
chodca poskytuje výživné, je 50 percent
životného minima a od 1. júla 2020 sa Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, ktosuma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta- rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s
novené základné minimum, ktoré musí účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica
dôchodku výživným na maloleté dieťa.
Zvýšenie životného minima môže minimálneho dôchodku, za 30 rokov
mať za následok aj ukončenie vykoná- obdobia dôchodkového poistenia, sa
vania exekučných zrážok z dôchodku. zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkominimum, ktoré musí dôchodcovi po vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 30 rokov obdobia dôchodkového poistevšak, že exekúcia zanikla. Exekúcia na- nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú ako 360,40 eur mesačne.
» Zdroj: SP
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii
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Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na
214,83 eur mesačne.
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Kto všetko je obeťou Trestného činu?
Aké práva má obeť v trestnom konaní? nia páchateľa).
V rámci garantovaných práv v trestAko a kde sa domáhať odškodnenia?
nom konaní majú obete v prvom rade práOd 1. januára 2018 sa stretávame v vo na poskytnutie informácii, ktoré majú
našom právnom poriadku s pojmom byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
obeť trestného činu. Tento pojem bol do Ďalej je to právo na poskytnutie odborprávneho poriadku zavedený osobitnou nej pomoci, ktorú delíme na všeobecnú
právnou úpravou a to zákonom o obe- odbornú pomoc obeti a špecializovanú
tiach trestných činov. Týmto zákonom odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným
sa nám podarilo transponovať smernicu obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle najmä psychologickú pomoc, poradenstvo
Trestného poriadku vystupujú ako poško- týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii. Právnu pomoc na
dené osoby.
Obeťou trestného činu sa v zmysle uplatnenie práv obete či sprostredkovanie
predmetného zákona rozumie fyzická poskytovania sociálnych služieb v zariaosoba, ktorej bolo alebo malo byť trest- dení núdzového bývania a špecializovaným činom ublížené na zdraví, spôsobe- ného sociálneho poradenstva, ak život
ná majetková škoda, morálna alebo iná alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej bezprostredne ohrozené.
Odškodnenie je právo obete ktoré sa
zákonom chránené práva alebo slobody.
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, uplatňuje v adhéznom konaní, ktorým
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a sa rozumie jednorazové finančné odškodosoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmydomácnosti s osobou, ktorej bola trestným selného trestného činu spôsobená ujma
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach na zdraví. O odškodnenie môže písomne
trestných činov vymedzuje aj okruh ob- požiadať obeť násilného trestného činu a
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov- odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to napríklad obeť trestného činu obchodovania
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obeť iného trestného
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku
» Tím advokátskej kancelárie
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti
V4 Legal, s.r.o.
vznikla v dôsledku pokračujúceho konae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO INÉ...2
»PREDÁM NA MOTOR LIAZ
ČERPADLÁ
VSTREKOVACIE
OLEJOVÉ VODNÉ A ŠTARTÉR MOTORA LACNO TEL
0904685433
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
REALITY INÉ...7
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»PREDÁM ZA SYMBOLICKÚ
CENU POŠTOVÝCH HOLUBOV
TEL 0909233900
HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»Kúpim staré hodinky Prim
a iné mechanické náramkové hodinky. Tel. 0905/767
777
RÔZNE PREDAJ...13
RÔZNE INÉ...14
HĽADÁM PRÁCU...15
»Prerábky jadier, sadrokartónové priečky a stropy,
plávajúce podlahy, obklady a dlažby, ploty, murárske práce, rekonštrukcie...
Trenčianske Teplice a blízke
okolie. Tel. 0940 544 940

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
46-0192

75-55

Príklad:
RP TN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

75-11

trenčiansko
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Bývanie
LETO
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Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa

Kúpacia sezóna sa začína

Mnohí z nás sa už tešia na tohtoročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je
však ešte viac ako po minulé roky
poznať a dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 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 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
Pred návštevou kúpalísk s povolenou
prevádzkou sa takto môžete informovať
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že
kúpanie vo vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou je vždy len na
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní

-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného
zdravotníctva; pred ich návštevou sa informujte 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 dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia

ženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej
plochy a pokyny prevádzkovateľov vodných 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 bazéna 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 zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj
iným ľuďom

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

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať
jednoduchým spôsobom: do priesvitnej 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
Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita alebo zelenú krupicu a voda pritom zovody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to stane číra, ide pravdepodobne o sinice.
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene
podľa odborníkov dá aj voľným okom.
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy.
Náš tip:

Spravte si jednoduchý test
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba
na prírodných vodných plochách najmä
Zásady kúpania sa
na prírodných vodných plochách po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom
-nevstupujte do neznámej stojatej či te- počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú
prirodzenou zložkou životného prostrečúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba dia a v určitých množstvách aj súčasťou
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier.
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe dýchacie problémy, kožné výražky či
senzorických vlastností, akými sú farba, zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva môžu vyvolať aj
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno- črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kvalitu vody.
foto autor qimono pixabay

Súčasné opatrenia
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu prijal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti
prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk nasledovné opatrenia:
-pred obnovením prevádzky umelého
kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť,
vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou
sa musí prečistiť celý objem vody na
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia
musí zahŕňať dostatočné postupy na
likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel, napríklad. termodezinfekciu,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
-pri úprave bazénovej vody sa musia
používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných
vedľajších produktov dezinfekcie sa
udržiava pri hornej hranici povolených
limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia
prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
-na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa
využíva prirodzené vetranie,
-na voľných oddychových plochách
musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi
skupín či domácností najmenej 2 m,
-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť
nefunkčnosť pitných fontánok,
-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk prípravkami s
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je
potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov, akými sú toalety, dvere,
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný
časový interval pre dezinfekciu pou-prevádzka bazéna môže byť obnovená žívaných priestorov, ktorá sa vykoná
iba na základe vyhovujúceho výsledku prípravkami s virucídnymi účinkami po
analýzy kvality vody na kúpanie; ba- každej skupine kúpajúcich,
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, -hygienické zariadenia prevádzky mušmykľavky a tobogany sú povolené,
sia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
-zabezpečí sa meranie teploty a osobám
Informácie poskytol
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovoÚrad verejného zdravotníctva SR
lí vstup na kúpalisko,
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Bývanie, Relax
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

.
020
6. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
Život na Slovensku sa delí na na
život vo veľkomestách a život v regiónoch. To, že neraz ide o dva odlišné svety, sa asi presvedčil každý,
kto vyskúšal obidve možnosti.
Nedostatočná infraštruktúra,
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Nedostatok pracovných príležitostí, ekonomická a sociálna chudoba, málo
vzdelaných ľudí. Ešte stále sa však v
chudobných regiónoch nájde mnoho
ľudí, ktorí pracovať chcú, len nemajú
kde, a čakajú na reálnu pomoc od štátu.
Okrem zjazdných ciest však nejednému
regiónu donedávna chýbalo aj čosi ďalšie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkonnosť v jednej zo športových disciplín - v
lezení. No nie v tom zvislom po lane, ale
v inom, vodorovnom. Mnohí to už vraj
vyskúšali, údajne sa to dá a sú z toho aj
výsledky. Nuž, v tejto disciplíne boli niektoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky,
„rodinné firmy“

Oligarchické praktiky pocítili aj regióny... a dosť výrazne. Nielen štýlom politikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol
obyvateľom častokrát viac na škodu než
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemníkmi“ miestnych mocenských bojov, ale
aj trafikami na dosadzovanie „našich
ľudí“ do všetkých možných sfér, komisií,

výborov atď. Na štýl „rodinných firiem.“
Nerieši sa odbornosť, princípy, ale úplne
„jednoduchá vec“- kto je koho známy.

Pravidlá regiónu

Región je neraz „štát v štáte“ a má
svoje starým socialistickým systémom
stanovené pravidlá. Pravidlo politickej
linky, pravidlo záujmovej skupiny, pravidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy,
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaručená, kontakty to istia. Takto „jednoducho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti

Ak chcete ostať bývať v regióne, musíte sa postupne zbaviť niektorých ideálov, ktoré ste počas detstva, respektíve
školských čias, nadobudli. Čakáte kompetentný prístup, riešenie vecí? Zabudnite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípade „na každom kroku.“ Pre mnohých je
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú
echt pozor, aby robili zle len tým ostatným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vyzerali ako ctení občania štátu.

Quijote - ovským pokusom, až na drobné úspechy, aj to len v oblastiach, kde
nejde o väčšie peniaze. Etika ako taká
sa spomína nanajvýš na základných a
stredných školách na hodinách etickej
výchovy.

Etika a Don Quijote...

Kto chce s vlkmi žiť

Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé
regióny. Akákoľvek snaha o poukazovanie na netransparentnosť, nekorektnosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej
- ktorej oblasti je často len takým Don

ilustračné foto

Bývať v regióne je dobrodružstvo.
Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im
podarí presadiť aj slušnosť. No takých
prípadov je neporovnateľne menej než
tých opačných. Región je jednoducho
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„štát v štáte,“ kde platia vlastné pravidlá a zákony, často odlišné od tých celoštátnych. Buď sa s tým zmierite, alebo
sa presťahujete inam, buď hlasno rebelujete, alebo rebelujete potichu. No už aj
naši predkovia tvrdili - „kto chce s vlkmi
žiť, musí s nimi vyť“.

Srdeční ľudia a pekná príroda

Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu
ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu
pekná príroda.
Andrea Vörösová (redakčne krátené)

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

SPOLOČNOSŤ
Najčítanejšie regionálne noviny
Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

trenčiansko

Bývanie
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Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

75-41

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
75-51

Zvyšovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií a užšie prepojenie kultúry so vzdelávaním boli hlavnými
témami návštevy ministerky kultúry
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu
v Seredi. Múzeum holokaustu, ako súčasť Slovenského národného múzea –
Múzea židovskej kultúry, popri klasických výstavách prináša aj vzdelávací
program a podujatia pre školy, pedagógov aj verejnosť.
„Návšteva tohto múzea bola pre
mňa jednou z najemotívnejších. Slovami sa nedá opísať všetko, čo sa odohráva 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 vybudované pracovné a koncentračné
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali
deportačné vlaky do koncentračných
táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa
domov už nikdy nevrátila. Táborové
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa
nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný zachovaný autentický
pracovný a koncentračný tábor z obdobia 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, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.
Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie
do koncentračného tábora Auschwitz.
„Sú miesta, kam by sa mal ísť pozrieť každý a určite by som túto návštevu odporúčala žiakom či študentom s
ich učiteľmi. Nikdy nesmieme zabudnúť 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.

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926

09-03

Do Múzea holokaustu by sa mal ísť
pozrieť každý - povedala po návšteve Serede ministerka kultúry Natália Milanová.
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0905 915 036, 0907 673 926

Zamestnanie, Bývanie

trenčiansko

SBS GUARDING s. r. o.

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

príjme strážnikov na prevádzky

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
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Výročia a udalosti
je svetový Deň utečencov - pripomína sa
pod patronátom UNHCR.

20. jún

Výročia a udalosti
bol založený Medzinárodný olympijský
výbor (MOV).

23. júna 1894

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

24-0025

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

v Beckove

S 6
U7

9

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk
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24. júna 1942

9

8

Výročia a udalosti

vyhladili nacisti obec Ležáky.

25. júna 1741

bola Mária Terézia v Bratislave korunovaná za uhorskú kráľovnú.
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Zostal niekde mimo „systému“

Nezabúdajme na platné
nariadenie o rúškach
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil nasledovné opatrenie, ktoré je stále platné.
Všetkým osobám sa zakazuje až
do odvolania vychádzať a pohybovať
sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej
dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad
rúško, šál, šatka, a to s výnimkou detí
do 3 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, vodičov
verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
pedagogických zamestnancov alebo
odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg)
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiakov základnej školy v interiéri
školy v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu, žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok,
jazykových skúšok, skúšok odbornej
spôsobilosti na výkon povolania a pri
ukončovaní výchovy a vzdelávania,
poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí.
Výnimka tiež platí pre osoby pri
výkone športu, fotografované osoby na
čas nevyhnutný pre výkon procesu fo-

Najčítanejšie regionálne noviny

tografovania, osoby nevesty a ženícha
pri svadbe, deti pristupujúce k prvému 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 zotavovacích podujatí pre deti a mládež,
vrátane personálu, zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo
od iných osôb vzdialení minimálne
dva metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
Súčasne sa odporúča vychádzať a
pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných
dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ
je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi
nežijú v spoločnej domácnosti menšia
ako dva metre.

» Zdroj – ÚVZ SR

„Mám 35 rok a nevidím na jedno oko.
Vyrastal som v detskom domove, žijem sám. Nikto ma nechce zamestnať. Beriem len príspevok v hmotnej
núdzi. Mám nárok ešte na nejakú
podporu? Na koho sa mám obrátiť?“
Dobrý deň, ak príjem občana nedosahuje aktuálne platnú výšku životného minima, vzniká nárok na čerpanie
sociálnych dávok v hmotnej núdzi od
štátu. Zákon jasne definuje, v akých
okolnostiach sa musí občan nachádzať, aby mu bola poskytnutá finančná podpora. Hmotná núdza sa zisťuje
posudzovaním príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nároku.
Ako uvádzate, vám nárok na finančnú podporu, rozhodnutím Úradu
práce vznikol. Ste teda poberateľom
dávky hmotnej núdze.
V súvislosti s uvedeným a so situáciou, v akej sa nachádzate, by bolo
vhodné opätovne sa obrátiť na príslušný ÚPSVaR, za účelom posúdenia žiadosti o príspevok na bývanie, ktorý je
určený na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s bývaním.
Čo sa týka zdravotného postihnutia, v súčinnosti so všeobecným lekárom a následne lekárom špecialistom
odporúčam zvážiť podanie žiadosti o
posúdenie zdravotného stavu, na účely
štátnych sociálnych dávok . V prípade uznania miery funkčnej poruchy
a stupňa zdravotného postihnutia, je
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možné žiadať o kompenzáciu. Je určená na zmiernenie alebo prekonanie
sociálneho dôsledku ŤZP, formou poskytovania peňažného príspevku na
kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.
Osobe, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov člena domácnosti,
ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti
a mimoriadnych liečebných nákladov.
O poskytnutí dávky rozhoduje
obec/mesto, v ktorej má člen domácnosti, ktorému sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Vo vašom
prípade je teda možnosť obrátiť sa aj na
nich.

» Mgr. Emília Psárová

Centrum konkrétnej pomoci Femina

spravodajstvo / Zdravie, Bývanie
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46-22

trenčiansko

Výročia a udalosti
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

21. júna 1991

Výročia a udalosti
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

22. júna 1941

Bezpečne za kultúrou do letného kina Na Slovensku pribudne päť nových
Postupné uvoľňovanie opatrení v dete na úplne novej webovej stránke
chránených areálov
súvislosti s pandémiou Covid 19
potešilo prevádzkovateľov letných
kín. Podľa posledných nariadení z
10. júna, je povolená kapacita osôb
v počte 500.

www.kinopkcpezinok.sk, alebo na
facebooku pezinskekino. Zmenili sme
vyhradené miesto pre fajčiarov. Veríme, že u fajčiarov nájdeme pochopenie
a budú naše opatrenie rešpektovať.“

Pezinské letné kino v správe Pezinského kultúrneho centra (PKC) s kapacitou niečo cez 1000 miest, sa preto
stáva bezpečným miestom pre kultúru
a už 17.júna otvorilo svoje brány pre verejnosť.
Spýtali sme sa novej riaditeľky
PKC Mgr. Moniky Luknárovej, aké
konkrétne kroky podnikli pre svojich návštevníkov, aby sa cítili bezpečne.
„Priestory amfiteátra sme spolu s kolegami z PKC počas spoločnej brigády
vyčistili, vytrhali burinu, očistili lavice, spravili sme menšie opravy (napr.
výmenu rozbitých dverí na toaletách
po minulej sezóne a pod.). Zamestnanci Mestského podniku služieb pokosili
trávnaté plochy a opravili prepadnutú
zámkovú dlažbu pred pódiom. Tieto
práce sa vykonávajú pravidelne každý
rok.“ Hovorí Monika Luknárová.

S občerstvením to bude asi komlikovanejšie...
Naopak, potešiteľnou správou je, že
hoci sú rúška v amfiteátri ešte povinné, môžu sa snímať počas konzumácie
jedál a nápojov. Bufet sme za sprísnených hygienických pokynov otvorili.
Dezinfekčné prostriedky na ruky budú
počas každého premietania umiestnené pri vstupe do amfiteátra a pred
toaletami. Návštevníci vstúpia do amfiteátra s rúškom, dezinfikujú si ruky,
musia mať odstupy dva metre od seba
(mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) nielen v rade pri pokladni a bufete, ale aj v hľadisku.“
Podľa Moniky Luknárovej okrem
filmov pripravuje PKC v lete aj v amfiteátri ďalšie zaujímavé programy.

A čo novinky sezóny?
„Spustili sme novú službu - predaj
vstupeniek online. Dúfame, že keď si
naši návštevníci na túto možnosť privyknú, odbúrame zároveň dlhé rady
pred pokladňami. Program kina náj-

» red

Ide o chránené areály Vinište, Mostová, 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. Vyhlásením chránených areálov si ministerstvo 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. Domov tu majú predovšetkým biotopy
európskeho významu - suché a dealpínske travinnobylinné porasty a porasty 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 lietavca sťahovavého na Slovensku.
Ďalšie chránené areály sa nachádzajú na južnom Slovensku a patria
do Panónskeho biogeografického regiónu. Prvým je chránený areál Nesvadské piesky v okrese Komárno.Je
v druhom a v treťom stupni ochrany a
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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 rozlohu 103 hektárov a platí tu tretí stupeň
ochrany vzácneho biotopu európskeho
významu - vnútrozemské slaniská a
slané lúky a biotopu panónskych travinno-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 postupne vyhlasuje za chránené územia
národnej sústavy chránených území.
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.
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