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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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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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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
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A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom

INZERCIA
0907 779 018
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komarnansko@regionpress.sk
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NOVÉ ZÁMKY

INZERCIA
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Katarína Spisáková  0915 781 227
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Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Kolárovo

Komárno

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
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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.
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Navždy nás opustila významná diva-
delná a filmová herečka a recitátorka 
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020) 
vo veku nedožitých 92 rokov.

Eva Kristinová začala štúdium na 
bratislavskom Odbornom divadelnom 
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku 
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne 
pedagóg Odborného divadelného kur-
zu Jozef Budský prijal za členku súboru 
Slovenského národného divadla. Našej 
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv-
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov.

Eva Kristinová dokázala svoje posta-
vy na divadelných doskách, v televízii a v 
rozhlase vykresliť s psychologicko-realis-
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných 
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto-
vali vlastný život. Pozornosť si získala 
ako predstaviteľka shakespearových 
postáv, ale aj v postavách hier nemecké-
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili 
ju televízne spracovania titulných úloh 
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej 
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo 
slovenskej klasiky stvárnených pred ka-
merou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie. 
Vynikala v recitačnom umení. Prezident 
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja slovenského divadelného ume-
nia a kultúry.

Na divadelných doskách stvárnila 
Eva Kristínová približne 80, väčšinou 

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľu-
dovej poézii, piesňam a obradom sa od-
vinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza 
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v 
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. 
Protipólom jej ľudových postáv boli kre-
ácie kráľovských typov žien, kde v pred-
nese mohla uplatniť sklony k heroickému 
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, 
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

„Buďte sami sebou! Neštylizujte 
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky 
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte 
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac do-
zvedeli dobrého, čo najviac potrebného 
a potom uvidíte, že len na tom sa dá bu-
dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do 
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na 
nej nebudete môcť nič stavať,  lebo plyt-
kosť je piesok. Ten sa rozsype. 

V živote treba vybudovať pevné fun-
damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“ 
(Eva Kristínová)

S úctou...

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

» red

Ministerstvo hospodárstva Sloven-
skej republiky môže na základe zá-
kona o poskytovaní dotácií poskyt-
núť dotáciu na úhradu nájomného, 
ak užívanie predmetu nájmu bolo 
v súvislosti so zamedzením násled-
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 znemož-
nené. 

Dotácia sa týka tých nájomných 
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá-
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 
2020, ktorých predmetom je miestnosť 
alebo jej časť alebo súbor miestností 
určené rozhodnutím stavebného úradu 
na iné účely ako na bývanie a v ktorých 
nájomca predáva tovar alebo poskytuje 
služby konečným spotrebiteľom vráta-
ne súvisiacich obslužných priestorov 
a skladových priestorov, alebo trhové 
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťa-
hy, ktorých predmetom je nájom sta-
vieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na 
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu 
žiada prenajímateľ v mene nájomcu 
a na svoj vlastný účet. V nájomných 
vzťahoch uzatváraných podľa zákona 
o správe majetku štátu v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o sprá-
ve majetku štátu“) sa za prenajímateľa 
považuje Slovenská republika, zastú-
pená príslušným správcom majetku 
štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri 

nájme majetku štátu je upravený v § 13c 
ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, 
podľa ktorého sa nájomné počas ob-
dobia sťaženého užívania za prenájom 
nehnuteľného majetku štátu znižuje na 
polovicu, ak správca ako prenajímateľ 
podá žiadosť o dotáciu na úhradu ná-
jomného. O zvyšok pôvodne dohodnu-
tého nájomného (vo výške 50% nájom-
ného) správca požiada v mene nájomcu 
formou elektronického formulára od 
ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca 
de facto priamo neuhradí správcovi 
žiadne nájomné, pretože pôvodne do-
hodnuté nájomné sa zníži o polovicu 
zo zákona a zvyšná časť pôvodne do-
hodnutého nájomného bude správcovi 
uhradená na jeho účet z dotácie minis-
terstva hospodárstva.

Čo s nešťastným nájomným

» Zdroj: MF SR
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:
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Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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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

Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy 
alebo hazardné hry. Mení sa ich sprá-
vanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých 
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa 
ich správanie aj výzor. 

Tí prví končia niekedy na ulici, tí 
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá-
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu 
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, 
arogantní a myslia si, že zákony pre nich 
neplatia.

Poznám jedného „podnikateľa.“ Ku-
puje si drahé autá a užíva si luxus - z pe-
ňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži 
si ich a chce z firmy stále viac - služobný 
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi 
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča-
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze 
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si 
v médiách o sebe obdivné články. Penia-
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje 
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a 
falošnú slávu.

Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob-
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na 
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad 
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá-
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine 
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta-
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím 

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví. 
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých 
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne, 
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým 
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú pre-
zliekať z oblekov do väzenského úboru. 
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne 
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne 
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí 
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to. 
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako 
bohatí a presýtení.

Mnísi sa pripravovali na boj proti za-
maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pont-
ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že 
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými, 
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť 
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé 
myšlienky, láska k peniazom, hnev, ne-
schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a 
chvastanie sa. 

Kto je viac ohro-
zený zlom - tí, ktorí 
stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
ktorí bývajú 
za vysokými 
plotmi?

Peniaze, moc a sláva

» Ján Košturiak

Zamestnávatelia a SZČO majú mož-
nosť odkladu poistného aj za jún 
2020. samozrejme, až po splnení is-
tých pravidiel.

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú pre-
dĺženú lehotu na zaplatenie poistného 
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. 
Vyplýva to z nariadenia vlády o splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na so-
ciálne poistenie za mesiac jún 2020 do 
31. decembra 2020 platí iba pre zamest-
návateľov v časti poistného za zamest-
návateľa a pre povinne poistené SZČO, 
ak ich čistý obrat alebo príjem z pod-
nikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol 
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti 
poistného na sociálne poistenie za jún 
2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac 
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do 
pozornosti zamestnávateľom a povin-
ne poisteným SZČO, aby na účely urče-
nia predĺženej lehoty splatnosti poist-

ného na sociálne poistenie za mesiac 
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili 
čestné vyhlásenie. Formulár čestného 
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na 
webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z pod-
nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej 
poisťovni práve prostredníctvom elek-
tronického formuláru. Zaslanie jeho 
elektronickej verzie zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. Ak nemá prístup 
k internetu, bude môcť Sociálnej pois-
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Opäť možnosť odkladu poistného

» Zdroj: SP

30. júna 1905    
Albert Einstein publikoval článok „Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“, v kto-
rom predstavil špeciálnu teóriu relativity.

1. júla 1850    
v habsburskej monarchii vydali prvé poš-
tové známky.

Výročia a udalosti INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0915 781 227
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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.

Pršalo, teplo je, tak začali rásť. Hu-
bárčenie však má byť koníček, nie 
rabovanie prírody. Ako na to? Ponú-
kame rady skúsených hubárov.

Určite zbierajte iba také huby, ktoré 
bezpečne poznáte. Zbierajte nie príliš 
staré, ale dobre vyvinuté plodnice, 
bez známok hniloby a plesne. Huby 
nezbierame do nevzdušných (naprí-
klad plastových) tašiek a nádob, ale do 
košíkov, prípadne tašiek z prírodných 
materiálov. Huby spracujeme čo naj-
skôr, pretože rýchlo podliehajú skaze. 
Vždy ich dobre prevaríme, prípadne 
inak tepelne upravíme. Jedlá z húb by 
sa nemali opakovane prihrievať. Huby 
konzumujeme striedmo, do polosýta, 
pretože sú ťažko stráviteľné, nikdy ich 
nekombinujeme s alkoholom. 

Po tomto „základe“ 
si pripomeňme aj ďalšie súvislosti.

Každý z nás má právo na oddych a 
relax. Ale treba dodržiavať určité pra-
vidlá a predpisy. Napríklad „zákon o 
cestnej premávke“ zakazuje vjazd na 
poľné a lesné cesty, okrem určitých vý-
nimiek a hubárčenie medzi ne nepatrí. 
Platí to pre všetky poľné a lesné cesty 
- nespevnené, spevnené dokonca aj as-
faltované. Ani nemusia byť označené 
zákazom vjazdu. 

Huby, aspoň nahrubo, čistíme 
priamo v lese. Na odrezkoch z hlúbikov 
sú výtrusy a zostanú tam, kde majú. Z 

masliakov stiahnime kožu z klobúka, 
aby nám neznečistili ostatné huby.

Nazbierajme iba toľko húb, koľko 
dokážeme spracovať, poprípade urobiť 
radosť rodine, priateľom a dobrým zná-
mym. 

A ešte čosi - „čo do lesa prinesieme, 
to z neho aj vynesieme“. V lese nekrič-
me, nepúšťajme nahlas hudbu.  Veľké 
„zverstvo“ je rozkopávanie húb. Každý 
hubár by mal mať aspoň základné zna-
losti o spracovaní nazbieraných húb, 
aby predišiel problémom po ich kon-
zumácii. Týka sa to najmä skladova-
nia, krájania, tepelného spracovania, 
sušenia, mrazenia, konzervovania a 
prípadného konzumovania za surova. 
Hubárčenie je krásna záľuba, ale pa-
mätajme na to, že huby dokážu byť aj 
zákerné. Preto, čím viac o nich vieme, 
tým lepšie.

Je tu čas húb

» red

Slovenskí dôchodcovia majú v rám-
ci 27 krajín Európskej únie najvyššie 
výdavky na bývanie a potraviny. Až 
57 percent z celkových mesačných 
výdavkov minú na tieto položky. 

Tvrdí to európsky štatistický úrad 
Eurostat. Podľa tejto inštitúcie vo všet-
kých susedných krajinách, napríklad 
rakúski dôchodcovia, minú seniori me-
sačne iba tretinu výdavkov na potravi-
ny a bývanie.

Priemerné ročné hrubé peňažné 
príjmy slovenského dôchodcu predsta-
vujú (podľa Eurostatu) sumu 5368 eur, 
výdavky sú na úrovni 4145 eur. Ročné 
spotrebné výdavky domácnosti sloven-
ských dôchodcov sú na úrovni 3760 
eur. Dôchodcovia minú ročne na bý-
vanie 987 eur, čo je najviac zo všetkých 
sledovaných skupín obyvateľstva. Na 
potraviny a nealkoholické nápoje dá-
vajú ročne vyše 1000 eur, treťou naj-
nákladnejšou položkou je doprava so 
sumou 290 eur ročne. Zo všetkých sle-
dovaných skupín obyvateľstva majú aj 
jedny z najvyšších výdavkov na lieky, a 
to na úrovni vyše 210 eur. Suma zahŕňa 
výdavky na lieky, respektíve doplatky 
na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré 
neprepláca zdravotná poisťovňa.

Podľa údajov Eurostatu za rok 2018 
si slovenský dôchodca dopraje ročne 
ovocie a zeleninu len za 170 eur. Nemí-
ňajú ani na odievanie a obuv, iba ak 
necelých 120 eur ročne. 

Bývanie, voda, energia a palivá 
stojí najviac dôchodcov na Slovensku a 
v Českej republike. V Česku za ne dajú 
28,6 percent z celkových spotrebných 
výdavkov na Slovensku 28,3 percent. 
Najnižšie podiely zo svojich spotreb-
ných výdavkov dávajú v priemere dô-
chodcovia na Malte s hodnotou len 9,4 
percent. 

Počet dôchodcov pritom v súvislos-
ti so starnutím populácie pribúda. Naj-
viac dôchodcov vzrástlo za posledných 
desať rokov v Bratislavskom kraji, a to o 
13,5 percenta. Najmenej ich pribudlo v 
Banskobystrickom kraji o 4,8 percenta.

Predmetné údaje zverejnil Európ-
sky štatistický úráda Eurostat.

Naši dôchodcovia sú na konci

» red

Citáty 
Ľudovíta Štúra

»“Nič veľkého, nič pekného, 
nič šľachetného sa nevy-
tvorilo bez obete, len sla-
boch sa k obetiam naučiť 
nemôže, ale duša vzneše-
ná horí po nich, lebo práve 
v obetiach svoju silu, svoje 
panstvo duch ukazuje.“

»„Prázdna je každá márno-
myseľnosť nacionálna, kto-
rá nijaký hlbší základ nemá 
v sebe. O ľudstvo ide ko-
niec-koncov, ktorého členmi 
sme my spolu so všetkými 
ostatnými národmi.“

»„Ale človek nevychováva 
sa preto, aby len žil, ale 
hlavne preto, aby niečo 
pre svojich, pre obec svoju 
vykonal, aby sa jej užitoč-
ným stal, on sám si je len 
druhým, lebo to prvé je 
vyššie a vznešenejšie nad 
jednotlivca.“

»„Národ, v ktorého duši je 
hlboko zakorenená úcta k 
právam každého človeka 
a pre ktorého je samozrej-
mosťou, že všetci sú si rov-
ní, nosí v srdci lásku k člo-
veku a nerobí medzi ľuďmi 
rozdiel a navyše sa aj sám 
spravuje - len takýto ná-
rod môže byť úprimným, 
otvoreným a čestným ná-
rodom.“

»„Obyčajne to býva tak, že 
tí, ktorí sú namyslení, väč-
šinou sú aj obmedzení: usi-
lujú sa takto zakryť svoju 
hlúposť, no človek vedomý 
si svojej sily a dôstojnos-
ti uteká pred pochvalou 
davu.“

»„...Svätá je naša povinnosť 
všetko nášmu ľudu podá-
vať, na čom sa on povýšiť 
môže a seba samého viacej 
vážiť navykne.“

»„Každý, kto pácha bezprá-
vie a tak sa snaží zachovať, 
sám nad sebou vyslovuje 
kliatbu.“

»„Kto si nevyvolil znášať 
príkoria na obranu spra-
vodlivosti, ten nepoznal jej 
svätosť.“

»„Servilnosť je, keď sa člo-
vek vzdáva svojej dôstoj-
nosti a výhod a podrobuje 
sa vôli iného; o servilnosti 
možno hovoriť vtedy, keď 
sa nechá človek z úbohej 
vypočítavosti zneužívať 
ako nástroj proti svojmu 
národu...“

Všetky citáty  - Ľudovít Štúr 
                          » redakcia

Vtipy

»Trampi sedia okolo hu-
bovej praženice a jeden sa 
pýta: 
- Sú tie huby v praženici na-
ozaj jedlé?
Odpoveď: 
- Nepýtaj sa a jedz! Aj tak 
sa všetci nepomestíme do 
stanu.

»Príde hubár k doktorovi : 
- Pán doktor bolí ma bru-
cho, ale priniesol som vám 
hríby.

»- Ešte nikdy som nevidel 
toľko suchých húb ako v 
nedeľu.
- Nevrav, ty si bol v nedeľu 
v hore?
- Nie. V krčme a došlo pivo.

»Na túre hovorí sprievodca:
- Keby milostivé dámy na 
chvíľu zmĺkli, počuli by sme 
mohutný hukot vodopá-
dov...

»- Pán výpravca, a dočkám 
sa vôbec toho vlaku? - iro-
nizuje cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte 
mladý!

»V jedálnom vozni sa roz-
čuľuje cestujúci:
To je strašné, už sto kilo-
metrov čakám na rezeň!

»Chlapík letí na zájazd ma-
lými aerolíniami. Letuška 
sa ho pýta:
-  Chceli by ste večeru?
-  A aký máte výber?
-  Áno alebo nie.

»Dobrý deň, vážené dámy, 
vážený páni. Ja som druhý 
pilot tohto lietadla. Nevie 
niekto z vás, kde je náš 
prvý pilot?

»Muž je nervózny a tak za-
staví letušku a posťažuje 
sa:
- Viete, letím prvý krát a 
veľmi sa bojím...
- Ach vy chlapi! mávne ru-
kou letuška - Teraz mi to 
isté povedal pilot.

»- Vážení cestujúci! Pristá-
tie sa kvôli ochoreniu pilota 
neuskutoční.

»Aj papierové peniaze sa 
rozkotúľajú.

»Aj tak to nebude fungo-
vať.

»Ak by bolo lacnejšie nakú-
piť nové zariadenia, podnik 
už len preto bude opravo-
vať tie staré.
                 
                          » redakcia
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NÁBYTOK HALÁSZ

Jedálenský set MAX V + 6x stolička BOSS 
Pôvodná cena 364,- €  AKCIA 299,- €
Stôl samostatne 130,- EUR
Stolička samostatne 39,- EUR

Zdravotný matrac HEKTOR 
80 cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm výška 18cm 
memory pena 
Pôvodná cena od 140,-  €  AKCIA od 99,- € 

Kovová posteľ 9079   160cm alebo 180 cm 
Pôvodná cena od 228,- €  AKCIA od 180,-€ 

Kovový set 
Pôvodná cena 119,-  €  AKCIA 99,- €

Rozkladacia sedacia súprava 
s úložným priestorom MILANO, spanie 200 x 143
Pôvodna cena: 499,- €  AKCIA od 399,- € 

UŠIAK výška 105 cm 
Pôvodná cena 245,-€  AKCIA 220,- € 

Šatníková skriňa JOLIN 
šírka 200 cm, (vešanie, policová a zásuvky) 
Pôvodná cena od 289,- €  AKCIA od 240,-€ 

Obývacia stena BREMEN vysoký lesk 
šírka 370 cm
Pôvodná cena 499,- €  AKCIA 229,- € 

Detská izba komplet 607 
Pôvodná cena 1455,- €  AKCIA 799,- € 

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kau�andu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk

32
-0
07
5



KM20-26 strana- 6

tip na výlet Najčítanejšie regionálne noviny
6

Jaskyne sú prekrásnymi prírodnými 
úkazmi, ktoré svojimi pozoruhod-
nosťami oslovujú veľké množstvo 
ľudí. Tie, ktoré sú na Slovensku sprí-
stupnené patria medzi skutočné 
klenoty našej vlasti a viaceré z nich 
sú známe v celej Európe a dokonca i 
vo svete. Nechajte sa aj vy zlákať na 
zaujímavé cesty za ich poznávaním.

Na Slovensku je známych viac ako 
7100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň 
previsového charakteru. Najviac re-
gistrovaných jaskýň sa nachádza v 
Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a 
Spišsko-gemerskom krase - Slovenský 
raj, Muránska planina, ako aj vo Veľkej 
Fatre, Západných, Vysokých a Belian-
skych Tatrách.

Znovuotvorenie našich 
sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň v uply-
nulých dňoch ohlásila znovuotvorenie 
všetkých našich sprístupnených jaskýň. 
Spolu ich je trinásť a otvorené budú 
pre záujemcov v štandardných časoch, 
teda tak ako bývajú jaskyne otvorené 
počas sezóny. Vydať sa tak môžete do 
Belianskej jaskyne, Brestovskej jasky-
ne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej 
jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej 
jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne, 
Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej 
jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasov-
skej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne, a Važeckej jaskyne. Všetky 
uvedené sprístupnené jaskyne sú vy-
hlásené za národné prírodné pamiatky 
a ich ochranu a prevádzku zabezpečuje 
Správa slovenských jaskýň ako organi-
začná zložka Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky. Ochtinská arago-
nitová jaskyňa, Domica, Gombasecká 
jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská 
ľadová jaskyňa sú zaradené dokonca aj 
do svetového prírodného dedičstva.

Obdivujte kvapľovú výzdobu 
aj mohutné podzemné siene

V porovnaní s inými prírodnými 
javmi sa jaskyne vyznačujú mnohý-
mi svojráznymi až unikátnymi črtami, 
ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia. 

Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je 
pohľad na rôznorodé útvary kvapľovej 
výzdoby, vodou vypreparované skalné 
tvary, mohutné podzemné siene, pod-
zemné kaňony pretekané hučiacimi 
vodami alebo priezračné jazerá. Domi-
nantným znakom niektorých jaskýň 
je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy 
kostí vyhynutých zvierat. V našich jas-
kyniach sa okrem netopierov vyskytuje 
veľa druhov drobných živočíchov pri-
spôsobených životu v podzemí. Keďže 
človek sa dostával do jaskýň už v dávnej 
minulosti a niektoré z nich dokonca v 
praveku osídlil, sú aj miestami histo-
rických pamiatok a archeologických 
nálezov.

Najväčšie pozoruhodnosti 
slovenských jaskýň
-Jaskyňa Domica patrí medzi naj-
významnejšie lokality výskytu sintro-
vých štítov a bubnov na svete.
-Gombasecká jaskyňa je výnimočná 
výskytom tenkých a krehkých trubicovi-
tých sintrových brčiek.
-Najväčšie náteky bieleho mäkkého sin-
tra sú v Harmaneckej jaskyni.
-Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni, ktorá patrí medzi naj-
významnejšie ľadové jaskyne na svete. 
Medzi významné ľadové jaskyne patrí 
tiež Demänovská ľadová jaskyňa.
-Medzi jaskyňami s aragonitovou výpl-
ňou je najvýznamnejšia kryptokrasová 
Ochtinská aragonitová jaskyňa na Hrád-
ku v Revúckej vrchovine, náhodne obja-
vená pri razení geologickej prieskumnej 
štôlne v roku 1954. Bohatosťou a rôzno-
rodosťou foriem aragonitovej výplne sa 
radí medzi najhodnotnejšie aragonitové 
jaskyne na svete.
-Najväčší troglobiont – pravý jaskynný 
živočích u nás sa našiel v Gombaseckej 
jaskyni, neskôr aj v Domici. Slepá mno-
honôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou 
tela 26 mm; priemerom tela 1,1 mm; 
počtom článkov trupu 77; počtom párov 
nôh 147 je prvým nálezom troglobiont-
nej mnohonôžky na Slovensku. Počtom 
nôh predstavuje najnohatejšieho živo-
čícha našej fauny vrátane povrchových 
mnohonôžok a článkonožcov.
-Najmenší troglobiont, chvostoskok 

Megalothorax tatrensis. bol v roku 2013 
objavený v štyroch jaskyniach Nízkych 
Tatier, vrátane Demänovského jaskyn-
ného systému. Dosahuje veľkosť tela iba 
0,38-0,55 mm a vyskytuje sa prevažne 
na hladine jazierok.
-V jaskynnom systéme Čertova diera – 
Domica v Slovenskom krase sa pozoro-
valo 16 druhov netopierov.
-Najrozsiahlejší je systém Demänov-
ských jaskýň dlhý vyše 41 kilometrov. 
Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demä-
novská jaskyňa slobody, jaskyňa Vy-

vieranie, Demänovská jaskyňa mieru, 
Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie 
menej významné jaskyne.

Jediná sprístupnená jaskyňa 
s podzemnou plavbou

Domica je najznámejšou a najdlh-
šou jaskyňou Národného parku Slo-
venský kras a jedinou sprístupnenou 
jaskyňou s podzemnou plavbou pre 
návštevníkov. Jaskyňa Domica spolu s 
maďarskou jaskyňou Baradla vytvára-
jú unikátny jaskynný komplex, ktorý 
sa nachádza na území dvoch štátov – 
Slovenskej a Maďarskej republiky. Na 
prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v 
prípade okruhu s plavbou je aj atrak-
tívna plavba po podzemnej riečke Styx, 
môžu návštevníci obdivovať nespočetné 
množstvo sintrových útvarov, z ktorých 
zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele 
v Majkovom dóme. Okruh s plavbou má 
dĺžku 930 metrov, z toho plavba je 150 
m. Dĺžka trvania prehliadky pri okruhu 
s plavbou je približne 60 minút a teplo-
ta v jaskyni je od 10,2 do 11,4°C. Okrem 
toho je jaskyňa aj významným archeo-
logickým náleziskom, pretože v nej žil 
praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v 
mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vy-

kopávkach boli nájdené rôzne kamenné 
a kostené predmety, ktorých časť môže-
te vidieť vo vstupnej hale.

Opatrenia, ktoré treba 
pri návšteve jaskýň dodržiavať:

Vzhľadom ku stále trvajúcemu riziku 
šírenia nákazy COVID-19 by ste mali pri 
návšteve jaskýň dodržiavať nasledovné 
zásady:
-sledujte aktuálne informácie umiestne-
né priamo pri jaskyniach
-počet ľudí na vstup do jaskyne môže 
byť znížený oproti bežnému stavu - 
možno bude treba viac trpezlivosti pri 
čakaní
-správca jaskyne prispôsobí počet vstu-
pov aktuálnej situácii na prevádzke
-pri návšteve jaskyne si prekryte dýcha-
cie cesty
-udržujte predpísaný odstup od ostat-
ných neznámych osôb
-dezinfikujte si ruky
-obmedzte na minimum dotyky tváre 
rukami
-návštevu odložte, ak sa necítite zdra-
votne v poriadku

Návšteva jaskyne 
s malým dieťaťom

Ak sa chystáte na návštevu jaskyne 
spoločne s deťmi, mali by ste zvýšiť 
pozornosť. Správa slovenských jaskýň 
žiada návštevníkov, vzhľadom k zvýše-
nej návštevnosti rodičov s veľmi malými 
deťmi od 1 do 4 rokov, aby pri prehliad-
kach fyzicky náročnejších jaskýň mali k 
dispozícii ruksakové sedačky. Umožní 
to zvládnutie prehliadky jaskyne v sta-
novenom čase. Týka sa to všetkých, ale 
najmä nasledovných jaskýň: Demänov-
ská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänov-
ská ľadová jaskyňa, Harmanecká jas-
kyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa, 
kde je možný vstup deťom len od 6 ro-
kov, nakoľko je to dané obtiažnosťou 
prehliadkovej trasy jaskyne.

Informácie poskytla ŠOP SR a Správa slo-
venských jaskýň, foto autor Pavol Staník

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska 

Spoznajte krásy slovenských jaskýň

Demänovská ľadová jaskyňa

TIP NA VÝLET Najčítanejšie regionálne noviny

Brestovská jaskyňa

Nezabudnite!
Skôr ako sa vydáte do niektorej z 13 
sprístupnených jaskýň, sledujte a 

overte si aktuálne informácie aj na 
stránke Správy slovenských jaskýň 

ssj.sk
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Pred niekoľkými dňami sa vo Vráb-
ľoch stretli členovia Združenia Reg-
start. Preberali témy regionálneho 
podnikania a zamestnanosti, ako 
aj regionálnych inovačných ekosys-
témov, transformačných trendov, 
ktoré  ovplyvnia Slovensko a zdravé 
regionálneho poľnohospodárstva. 

V diskusiách vystúpil napríklad 
Vladimír Šucha, z Európskej komisie, 
Marek Hattas, primátor mesta Nitra, 
Ján Košturiak, zakladateľ Podnikateľ-
skej univerzity, Martin Kováčik, IMM/
KraussMaffei, Vladimír Levársky, OMS 
Lighting, Norbert Brath, Inovato, Patrí-
cia Pavlovská, Zdravé záhrady, Eduard 
Janíček, Ovisfarma, Emil Schultz, Emi-
love Sady, Josef Dvořáček, Sonnentor, 
Tadeáš Gavala, Ceferino a ďalší.

Regstart je platforma, ktorá spája 
proaktívnych odborníkov inovujúcich 
regióny, v ktorých žijú a pracujú a spo-
ločne zdieľajú skúsenosti z úspešných 
riešení. Na stretnutí vo Vrábľoch disku-
tovali  aj ADDA Consultants, Igor Čajko, 
BB SK, Patrik Remenár, BB SK, Jozef 
Palla Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., 
Marek Turanský, GO SLOVAKIA, Tibor 
Tóth, primátor mesta Vráble, Peter Bi-
lík, ANASOFT, Peter Mácsay, PP Invest, 
Mário Tomášik, Martindom, Erik So-
lár, AHA Farma, Ľubomír Švec, ŠVEC 
GROUP, Ján Košturiak, IPA Slovakia, 
Peter Ballon, INOVATO, Ľubomír Klieš-
tik, Kamenárstvo Klieštik. 

V ďalších týždňoch sa uskutoční 
niekoľko pracovných stretnutí na ko-
ordináciu spolupráce v komunitách pre 
ľudí na okraji spoločnosti (OZ Dobrý 
Pastier, Oáza, Greckokatolícka Charita, 
PE Bonum, Dorka, Áno pre život a i.), 
vývoja a testovania nových modelov 
systému Agrokruh, nových konceptov 
automatizácie a digitalizácie poľnohos-
podárstva a distribúcie potravín, vývo-
ja nových konceptov elektrobicyklov a 
elektrovozíkov a modulárnej výstavby.

Regstart vytvára platformu pre 
spájanie sa expertov a firiem, ktorí spo-
ločne realizujú projekty v oblasti ino-
vácii dizajnu a výroby elektobicyklov, 
systémov Agrokruh, inteligentných 
systémov pre poľnohospodárstvo a 
vodné hospodárstvo, lokálnu ener-
getiku, systémy smart city, lokálne 
farmy a systémy vlastnej distribúcie 
slovenských poľnohospodárskych pro-
duktov a potravín, rozvoja komunít pre 
integráciu ľudí na okraji spoločnosti, 
ekologických technológií, modulárnej 
výstavby a výskumu, vývoja a vzdelá-
vania.

Práca pre regióny

» Zdroj: www.regstart.org

Neziskové organizácie a občianske ini-
ciatívy preukázali svoj veľký význam v 
mobilizovaní dobrovoľníkov v boji pro-
ti COVID-19. Snahu pomôcť sme videli 
všade okolo nás. 

Vďaka však nepatrí len dobrovoľní-
kom, ktorí investovali svoj čas a schopnosti 
do potrebnej expresnej akcie. Rovnako dô-
ležití sú aj darcovia, ktorí dodali potrebné 
finančné zdroje na nákup materiálu, či 
iných potrebných zložiek. Medzisektorová 
spolupráca a súdržnosť je kľúčom k rozvoju 
spoločnosti a očividne aj k stabilizovaniu 
krízových situácií aj na lokálnej úrovni. 
Avšak spoluprácu, filantropiu a dobrovoľ-
níctvo treba pestovať a dlhodobo trénovať, 
aby v čase potreby rýchlo priniesla výsle-
dok.

Grantový program Nadácie REVIA to 
robí už 24 rokov. Prostriedky získané od 
darcov, najmä z percenta z asignovanej 
dane, putujú do projektov rozvíjajúcich 
náš región a motivujú obyvateľov k akcii. 
Aj teraz sme podporili trinásť občianskych 
iniciatív sumou 5200 eur. Dobrovoľníci rea-
lizujúci projekty k získanej finančnej pod-
pore pridajú svoj čas a schopnosti a vytvá-
rajú tak komunitu, ktorá napreduje, je silná 
a schopná reagovať na potreby jej členov.

V Pezinku tento rok podporujeme 
projekty ako napr. Seniori a ich ochrana 
– zakúpenie ochranných kombinéz pre 
Zariadenie opatrovateľskej služby, akciu 

Happening Drumfest Slovakia 2020, vytvo-
renie digitálnej databázy objektov drobnej 
ľudovej architektúry BSK, či 3. detská ba-
nícka akadémia JUDr. Dušana Vilíma.

V Modre napríklad podporujeme Tvo-
rivé dielne proti pocitu izolovanosti senio-
rov v MCSS, Orechový háj pod smrekom, 
organizujeme projekt Hráme sa spolu ako 
jedna rodina – ide o vytvorenie nového 
priestoru na realizáciu detských nápadov a 
snov, v Budmericiach zas tradične podpo-
ríme letný Divadelný festival Kasiopeafest 
2020.

Ak máte záujem pomôcť aj vy a ešte 
ste neodovzdali svoje Daňové priznanie, či 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplate-
nej dane, poskytnite svoje percentá Nadá-
cii REVIA do vládou stanoveného termínu 
a staňte sa naším darcom jednoduchým 
príspevkom, o ktorom viac detailov nájdete 
nawww.revia.sk.

Neziskovky 
potrebujú po karanténe pomoc

» Lucia Finková, REVIA
Malokarpatská komunitná nadácia
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