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      Výstavba rodinných domov na kľúč

    Rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov

   Kuchynské linky a vstavané skrine na mieru

 Kúpeľne, obklady, dlažby

JBV servis s.r.o | 0910 214 488

CHALUPU, ALEBO
CHATU NA PREDAJ.

HĽADÁM
DOM

0948 246 260

• poradenstvo
• sprostredkovanie
• profesionálny servis

Bc. Richard Hojstrič - finančný konzultant

Levočská 3 – Dom Služieb
+421 910 910 993
richard.hojstric@os.allianzsp.sk
obchod.allianzsp.sk/richard.hojstric
Richard Hojstrič - Finančný agent

Otváracie hodiny:
Po: 9:00 - 16:00

Ut: 9:00 - 16:00

St: 9:00 - 16:00

Št: 9:00 - 16:00

Pi: 9:00 - 13:00

ŽIVOTNÉ, ÚRAZOVÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE
POISTENIE MAJETKU,
RIEŠENIE ÚVEROV + REFINANCOVANIE
(BÝVANIE, AUTÁ, PODNIKANIE)

ŽIVOTNÉ, ÚRAZOVÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE
POISTENIE MAJETKU,
RIEŠENIE ÚVEROV + REFINANCOVANIE
(BÝVANIE, AUTÁ, PODNIKANIE)
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Valéria Stanková
Marián Savčák

0911 996 911
Prihlasujte sa na:

AUTOŠKOLA
otvárame ďalší kurz skup. B

Mýtna 28, St. Ľubovňa - smer Podsadek
bývalá budova GLAVDASu

Dĺžka kurzu

cca 10 týždňov,

VÝHODNÁ

CENA
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InzercIa

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

redakcia: Mierová 14
STará ľUBOVňa

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (12.970 domácností)

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

Matúš Kaleta        0907 321 693

Autoplyn MK s.r.o.

DIAGNOSTIKA

MONTÁŽ

SERVIS

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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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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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

Lubovniansko.sk
27. júna     
je svetový deň diabetikov, mnoho z nich je 
medzi nami.

Výročia a udalosti

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
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Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

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

0948 504 468 | Továrenská 7, Stará Ľubovňa | instalanova@instalanova.sk | www.instalanova.sk | FB: Inštala Nova, spol. sro

Potrebujete vybudovať plynovú prípojku?
Neviete ako na to?

Potrebujete vybudovať plynovú prípojku?
Neviete ako na to?

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti
a je oprávnená realizovať plynové prípojky, plynovody,

preložky a delené chráničky plynového potrubia.

Poradíme Vám.
Poradíme Vám.

Matúš Kaleta        0907 321 693
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

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

STROJOVÉ

POTERY
0948 300 988
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28. júna 1914   
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, 
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

Výročia a udalosti
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

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
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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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Nauč sa pracovať s vysokozdvižným
vozíkom, získaj oprávnenie a začni
pracovať ako Vodič VZV v logistike

Ponúkame BEZPLATNÉ školenie obsluhy motorových
vozíkov v rámci projektu „Zdvihni si šancu“

Európsky sociálny fond 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

EURÓPSKA ÚNIA
OPERAČNÝ PROGRAM

ĽUDSKÉ ZDROJE

0800 500 002
0800 500 520
0800 500 502

Viac info na

BEZPLATNÝCH
LINKÁCH

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka
0944 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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INZERCIA
0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332



SL20-26-strana 5

SPOMÍNAME, RADÍME / SLUŽBYĽUBOVNIANSKO
5

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
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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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SLOVENSKY POHAR

OFICIÁLNI  PARTNERI  SLOVENSKÉHO POHÁRA V MOTOKROSE 2020
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

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%

3. júla 1971     
zomrel Jim Morrison, americký spevák 
(* 1943).

Výročia a udalosti 29. júna 1945     
bola Podkarpatská Rus anektovaná So-
vietskym zväzom.

Výročia a udalosti citáty
Ľudovíta Štúra

» „Nič veľkého, nič pekného, 
nič šľachetného sa nevytvo-
rilo bez obete, len slaboch 
sa k obetiam naučiť nemôže, 
ale duša vznešená horí po 
nich, lebo práve v obetiach 
svoju silu, svoje panstvo 
duch ukazuje.“

» „Prázdna je každá márno-
myseľnosť nacionálna, ktorá 
nijaký hlbší základ nemá v 
sebe. O ľudstvo ide koniec-
-koncov, ktorého členmi sme 
my spolu so všetkými ostat-
nými národmi.“

» „Ale človek nevychováva sa 
preto, aby len žil, ale hlavne 
preto, aby niečo pre svojich, 
pre obec svoju vykonal, aby 
sa jej užitočným 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 rovní, 
nosí v srdci lásku k človeku 
a nerobí medzi ľuďmi rozdiel 
a navyše sa aj sám spravu-
je - len takýto národ môže 
byť úprimným, otvoreným a 
čestným národom.“

» „Obyčajne to býva tak, že 
tí, ktorí sú namyslení, väčši-
nou sú aj obmedzení: usilujú 
sa takto zakryť svoju hlúpo-
sť, no človek vedomý si svo-
jej sily a dôstojnosti uteká 
pred pochvalou davu.“

» „...Svätá je naša povinnosť 
všetko nášmu ľudu podávať, 
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.“

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 brucho, 
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 vodopádov...

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

» V jedálnom vozni sa rozču-
ľuje cestujúci:
To je strašné, už sto kilomet-
rov 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 veľ-
mi sa bojím...
- Ach vy chlapi! mávne rukou letuš-
ka - Teraz mi to isté povedal pilot.
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DS BYT Centrum s.r.o. - ul. Gen. Štefánika 5, KEŽMAROK, 

1. poschodie v budove  FARBY-LAKY Bjalončík 

PO-PIA: 8:30-17:00, SO: 8:30-12:00, 

www.dsbytcentrum.sk

0908 995 976 / 0905 794 067

20 NOVÝCH DEKOROV !

              -20 € kovanie 
     -20 € montáž

ANTRACIT Dub zlatýDub Tmavý MahagónDub svetlý orechDub šedý biela

ZĽAVA
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C 
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
SO ŠPECIÁLNOU POVRCHOVOU FÓLIOU

PREDAJ - DOPRAVA - MONTÁŽDVERE - PODLAHY - VSTAVANÉ SKRINE 

KOMPLETNE ZARIADÍME VÁŠ INTERIÉR

VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU - NAJLEPŠIE CENY - NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE
botníky - vešiakové skrine - komody

nočné stolíky - atypické skrine

INTERIÉROVÉ DVERE 
BERGAMO S 3D FÓLIOU

VINYLOVÉ PODLAHY 
NAJVÄČŠÍ VÝBER V REGIÓNE

CENA ZA KRÍDLO

SKLADOM

DUB ARAGON 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

DUB NIMES 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

DUB ARLES 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

400,00 €
cena po zľave s montážou

99,00 €

18,90 €/m2
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STROJOVÉ 
POTERY

STROJOVÉ OMIETKYSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJOOOOVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOOMMMIIIEETTKKYY
www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com
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