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DOPRAJTE SVOJMU PSÍKOVI 
TEN NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD ...

PRIVE  MA  POCHVÁ  MA  ODME  MA
Mojou odmenou je Tvoja istá záhrada.

Pridajte sa aj Vy!

Odteraz u  AJ U VÁS DOMA

ECO DOG TOILET STANICA 
koniec a zbierania po po celej záhrade,

trávnik bez vypálených miest,
okolie domu bez zápachu,

ochranu zdravia Vás a rodiny,

pestovanou zeleninou, ovocím, kvetmi,
koniec endoparazitov, vírusov a plesní zo

víriacich sa vzduchom a pri kosení,
a na odstránenie následkov

majetku.

www.psiatoaleta.sk

info@psiatoaleta.sk
0948 996 992
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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
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Opäť zákazy návštev

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom, 
že českí turisti, vracajúci sa z prvých 
dovolenkových turnusov od mora do 
ČR si privážajú naozaj neželaný suve-
nír – koronavírus. 

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedo-
statku rozvahy, pokory pred pandémiou, 
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale 
aj ohľaduplnosti voči  občanom. To som 
napísal jemnými slovami, takými, ktoré 
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto 
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.

V našich domovoch sociálnych slu-
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, 
návštevy sú za istých výnimiek zakázané 
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli-
vosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, 
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz 
si predstavte, že vďaka nezodpovedným 
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa 
nemôže prijímať návštevy, že za chorými 
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba 
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo-
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby 
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v 
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť,  ale nie 
tým zahraničným, do ktorých naši turisti 
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás 
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa 

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie 
je to však v poriadku, ak nezodpovední 
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú kra-
jinu po návrate domov, komplikujú život 
jej občanom v najemotívneších sférach a 
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štát-
neho rozpočtu  na testy, karantény, lieče-
nie v zdravotníckych zariadeniach a pro-
tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým 
empatickým, pokorným, ohľaduplným 
a predovšetkým rozumným sa nedá nič 
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať 
sa“. A to s  nádejou, že to hádam nebude 
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak 
zlé. Hoci to mohlo  byť jednoducho a bez 
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...

Inak, mám takú otázku  … Za čo a 
načo našinci vlastne na tie dovolenky ces-
tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú 
naň štátne podpory, čerpali štátne kom-
penzácie a ešte tri mesiace oddychovali, 
lebo im stálo podnikanie? 
Nemám  na to odpoveď, iba 
veľmi zlý pocit. Niekto si z 
nás a zo štátu (a jeho, teda 
našich peňazí) robí idiotov 
a dojnú kravu...

So znechuteným 
pozdravom  
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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19. júla 1903        
sa skončila prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin.

Výročia a udalosti
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»CZ JAWA 175 250 JAWA 
90 PIONIER MUSTANG STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY. 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»Prenajmem plne vybavený 
2-izbový byt, CENTRUM Žilina, 
Štefánikova ulica; okná na 
tichú záhradkársku stranu; 
570/mesiac - suma vrátane 
energií. 0910 533 446

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim a dobre zaplatím 
za zlaté mince Dukáty 1,2,5 
a 10 z obdobia prvej ČSR a 
ČSSR a iné zlaté a striebor-
né mince. T. 0915627285
»Kúpim parožie-jeleňa,da-
niela a trofeje. 0944 203 
638

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP TT 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, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

„Návštevy priamo vo výrobe sú obra-
zom dvoch svetov, ktoré charakteri-
zujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa 
tak počas nich moje slová - „nebudem 
bojovať proti veľkým, ale udržím ich 
produkčný potenciál a urobím maxi-
mum preto aby sa pomohlo malým, 
stredným a rodinným farmám“.

PVOD Kočín patrí medzi úspešne 
poľnohospodárske družstva, s takmer 
900 dojnicami a ročnou produkciou viac 
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300 
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi 
podniky s vysokou intenzitou poľnohos-
podárskej produkcie. Ich mlieko kupujú 
aj Talianski producenti syrov a rastlinná 
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat. 
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP 
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspeš-
ný priemer EÚ. 

SHR Mareka Krajčoviča z Voderad 
poznajú skôr lokálni kupujúci pod znač-
kou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti 
do pestovania ovocia a  vlastnej pro-
dukcie, zažila za posledné roky obdobie  
sklamania. Nepochodili pri projektových 
podporách a plány im krížili jarné mra-
zy a krupobitia.� Ich produkčná plocha 
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej 
na ekonomickú stabilitu vkladajú do 
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie 
a novootvorenej kaviarne s predajom 
zmrzliny. Ich najväčším problémom v 

súčasnosti je však byrokratický aparát 
štátnych kontrolných orgánov a ich neo-
chota komunikovať a podporovať rodin-
né firmy.“ 

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda 
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou 
prízvukoval aj štátny tajomník minister-
stva pôdohospodárstva Martin Fecko. 
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho 
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde 
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvo-
rené. Je však potrebné znížiť byrokratické 
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej 
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpe-
čil, že vláda podporí obnovu a zachova-
nie tradičných systémov hospodárenia na 
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí 
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a záro-
veň zachovanie pôvodného slovenského 
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.  

Neubližovať veľkým, 
no pomôcť malým

» red

Aj v osemnástom ročníku súťaže 
stromov zabojuje o prestížny titul 
i odborné ošetrenie 12 finalistov z 
celého Slovenska. Patronát nad an-
ketou drží už deväť rokov známy 
spevák, Peter Lipa.

Hlasovanie verejnosti potrvá do 
konca septembra. Anketa svojim posla-
ním upozorňuje na význam, hodnotu a 
krásu stromov, prispieva k ich ošetre-
niu a v mnohých prípadoch aj k ich za-
ćhrane. Jednotlivci, mestá a obce, ško-
ly, firmy alebo organizácie mohli svoj 
obľúbený strom do ankety prihlásiť do 
polovice mája, v júni vybrala odborná 
komisia z 23 prihlásených stromov 12  
finalistov.

Cenou pre víťaza je odborný po-
sudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a 
automatický postup do medzinárodné-
ho finále ankety Európsky strom roka. 
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú 
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá 
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. 

Na priaznivcov (účastníkov) ankety 
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny 
za zapojenie sa do hlasovania, fotosú-
ťaž  Tour de Strom,  ktorá prebieha na 
Instagrame, alebo odborná prednáška 
arboristov o ošetrovaní stromov. Ne-
zabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa 
začne súťaž v septembri. Pre všetkých 

sú pripravené milé ceny z nadácie Eko-
polis a odmeny, knižných poukážok do 
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a 
traja hlasujúci.

Hlasovať je možné formou oficiál-
neho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete 
v časopise Krásy Slovenska. Takisto 
sa dá hlasovať aj formou sms, na we-
bovej stránke www.ekopolis.sk alebo 
na sociálnej sieti Facebook – www.
facebook.com/nadacia.ekopolis. Foto-
grafie a príbehy stromov – finalistov 
sú uverejnené na webovej stránke Na-
dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej sú-
ťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu 
Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční 
na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju 
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej po-
riadna oslava.

Strom roka 2020 
- hlasovanie sa začalo!

» red    Zdroj Ekopolis    Ilustr: Ekopolis
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 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 35%

87
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90907 545 2580907 545 258

Kvalitné
natieranie
striech

Kvalitné
natieranie
striech
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627
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Čo je osobný bankrot, aké sú jeho pod-
mienky a aké výhody a povinnosti so 
sebou prináša? 

Osobný bankrot je hovorový pojem, 
ktorým sa označuje oddlženie. Oddlže-
ním sa fyzická osoba (nepodnikateľ aj 
podnikateľ) zbavuje  svojich dlhov. Od-
dlženie je možné  dvoma  alternatívnymi 
spôsobmi – buď konkurzom (výhodou 
konkurzu je, že po oddlžení dlžník nemá 
nijaké dlhy a  sú voči nemu zastavené 
všetky exekučné alebo iné vykonávacie 
konania), alebo splátkovým kalendárom, 
kedy však majetok dlžníka musí byť vyšší 
ako dlžná čiastka. Výhodou tohto spôso-
bu oddlženia je, že dlžník nepríde o celý 
svoj majetok a splátkovým kalendárom sa 
jeho situácia stabilizuje, avšak na druhej 
strane pri schválení splátkového kalen-
dára dlžník nie je chránený pred ďalšími 
súdnymi alebo exekučnými konaniami. 

Od 1. januára 2020 nadobudla účin-
nosť novela zákona, ktorou sa upravujú 
podmienky oddlženia - to je podmienené 
vedením exekučného konania voči oso-
be, ktorá je platobne neschopná, to zna-
mená  že nesplnila aspoň jeden peňažný 
záväzok po dobu  180 dní od lehoty splat-
nosti. Na to, aby súd  rozhodol o vyhláse-
ní konkurzu, prípadne schválil splátkový 
kalendár, musí dlžník preukázať poctivý 
záujem, že sa snaží vyriešiť svoju situáciu 
napr. aktívnym hľadaním zamestnania 
resp. zabezpečí si iný zdroj príjmov. Po-
zor, zákon taxatívne vymedzuje dlhy na 

ktoré sa oddlženie nevzťahuje, ako sú 
dlhy vzniknuté v súvislosti s neplatením 
výživného, zabezpečené pohľadávky ako 
je  hypotéka, leasing a taktiež nepeňažné 
pohľadávky, prípadne peňažné tresty, 
ktoré sú udelené súdom, alebo iným štát-
nym orgánom. Súdy na začatie konania 
o  oddlžení vyžadujú  zoznam majetku 
dlžníka a spriaznených osôb, vyhlásenie 
o  platobnej neschopnosti dlžníka a  do-
klad o  vedení exekučného konania. Po 
predložení všetkých vyššie spomenutých 
dokumentov je súd povinný do 15 dní od 
doručenia návrhu rozhodnúť. Buď roz-
hodne tak, že návrh odmietne, alebo pri-
stúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve 
schváleniu splátkového kalendára.

Všetky konkurzné konania spadajú 
pod gesciu Ministerstva Spravodlivosti, 
kde si  na ich webovom sídle v  Registri 
Úpadcov viete jednoducho overiť, či kon-
krétna osoba je v oddlžení, resp. vyhlásila 
osobný bankrot.  

V  prípade neistoty či  spĺňate pod-
mienky na oddlženie, prípadne potrebu-
jete zabezpečiť dokumenty pre vyhláse-
nie konkurzu neváhajte sa obrátiť na našu 
Advokátsku kanceláriu alebo Centrum 
právnej pomoci.

Oddlženie – Osobný bankrot

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

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

V  poslednom období sa sústredil záu-
jem na hladinu kyseliny močovej, lebo 
bol zistený priamy súvis aj s mnohými 
inými ochoreniami:

Cukrovka – diabetes mellitus
U diabetikov sa na zvýšení hladín môže 

spolupodielať zhoršené vylučovanie pri 
poškodení obličiek, ale aj zvýšený príjem 
purínov hlavne u  obéznych diabetikov, 
príjem alkoholu a fruktózy. Pri spoločnom 
výskyte vysokého krvného tlaku, hyper-
tenzie a  cukrovky, diabetu, sa vyskytuje 
až v 70 percentách prípadov.

Ochorenia srdca a ciev
Zvýšenie kyseliny močovej vedie 

k zvýšeniu rizika srdcového infarktu o 26 
percent. Hladina kyseliny močovej je aj 
dôležitým ukazovateľom srdcového zlyhá-
vania a jeho prognózy.

 
Vysoký krvný tlak

So zvýšením kyseliny močovej stúpa aj 
krvný tlak a  naopak môže stúpnuť kyselina 
močová pri vyšších hodnotách krvného tlaku.

Ochorenie obličiek
Kyselina močová súvisí s filtráciou ob-

ličkami. Jej zvýšenie v krvi je ukazovate-
ľom možného obličkového ochorenia.

Terapia:
Základom liečby sú režimové opatre-

nia. Nie nadarmo sa choroba nazýva cho-
robou bohatých alebo kráľov... Vyskytuje 
sa častejšie u obéznych mužov, ale to ne-
musí byť pravidlo. Často sa vyskytuje po 
kulinárskych hodoch, napríklad po zabí-
jačkovej či divinovej oslave, najmä spoje-
nou s konzumáciou alkoholu. Ale ani to 
nemusí byť pravidlom. U vnímavých ľudí 
aj napríklad po šošovicovej omáčke, ale 
zas ani to nemusí byť pravidlom. Niekedy 
je spúšťačom stres. Niekedy je rozhodujú-
ca dedičnosť. Často sa príčina ani nezistí.

Pri každom podozrení treba vyhľadať 
lekára, ktorý vyšetrí hla-
dinu kyseliny močovej. 
Keďže často je sprevá-
dzaná zvýšením tukov 
v  krvi alebo zvýšenou 
hladinou cukru, tak aj 
tie.

Hyperurikémia 
ako súčasť iných ochorení

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Som katolík, ale vadia mi prehna-
né reakcie z našich radov voči tým, 
ktorí nedostali dar viery a nepo-
znajú Boha. 

Nepáčia sa mi ani útoky na li-
berálov, namiesto diskusie, ktorá by 
pomohla k lepšiemu pochopeniu sa. 
Nesúhlasím ani s názorom, že všetci 
na nás útočia a my sa nemáme ako 
brániť. Chráni nás Boh, máme vlast-
né médiá a otcov biskupov. Aj tí však 
radšej mlčia, keď by sa patrilo niečo 
verejne povedať.

Nechápem ale, prečo mlčia kresťa-
nia, keď je na čele parlamentu človek, 
ktorý splodil jedenásť detí s desiatimi 
ženami. A akoby sa chcel všetkým, 
ktorí si ctia skutočnú rodinu, vysmiať 
do očí, nazval svoju politickú stranu 
Sme rodina. 

Aká rodina? Mohamedánska, 
mafiánska alebo iná? Neposudzujem 
tohto pána, ktorý o sebe hovorí, že 
myslí srdcom a pomáha. Pozerám sa 
na jeho skutky. On nie je hlavný vin-
ník pochybnej diplomovky. Kedy budú 
potrestaní docenti a profesori? Kedy 
už prestane nalievať štát peniaze do 
chorého školstva? 

Nie je možné budovať slušné Slo-

vensko neslušným spôsobom. Jeden 
ústupok pri porušení princípov vy-
volá lavínu ďalších. A slušnosť znovu 
zaplače. Svojho mladého zástupcu na-
zval farizejom. Neviem, či vie, kto boli 
farizeji, ale ak mal na mysli pokrytca 
a falošníka, tak by sa mal do zrkadla 
pozerať on sám. 

Kresťania zase mlčia, ako veľa-
krát v histórii, keď si mysleli, že men-
šie zlo porazí zlo väčšie. Nikdy sa tak 
nestalo. Menšie zlo sa postupne stalo 
väčším zlom. Kým jedni mlčia, druhí 
hystericky kričia a volajú po spravod-
livosti, čistote a pravde. A sami majú 
k týmto cnostiam ďaleko. Radi by 
zhodili vodcu revolúcie Igora. Lenže 
on roky bojoval s mafiou, kým oni se-
deli v kaviarňach. Tiež pripomínajú 
farizejov. Tí, čo chcú čistiť krajinu, by 
sa nemali zahrávať 
s menším zlom a tí, 
ktorí by chceli vlád-
nuť a rozdeľovať 
miliardy, by okrem 
vykrikovania mali 
aj niečo užitočné 
urobiť. 

Jedni mlčia, druhí kričia

» Ján Košturiak
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Zbavíme vás
sivého zákalu.

bezpečne
strojmi

bezbolestne
k stézii

 bezplatne
zákr r zdrav sťovňa

Ale inak uvidíte všetko
na vlastné oči.
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Kolega hovorí kolegovi:
- Som hladný! Tu máš 5 eur, sko  do bufetu           
a kúp mi dvadsa  deka šunky. Ak nebudú ma  
šunku, kúp mi nie o iné!
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:
- Šunku nemali, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Na pôde ministerstva životného prostre-
dia sa stretli prívrženci aj oponenti zoná-
cie Národného parku Muránska planina, 
aby spoločne hľadali riešenie. Politickú 
dohodu sa podarilo dosiahnuť na roko-
vaní ministra envirorezortu Jána Budaja 
s predsedom Národnej rady Borisom Kol-
lárom a ministrom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Jánom Mičovským. 

Diskusie sa zúčastnil aj predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ján Lunter so svojím zástupcom podpred-
sedom Ondrejom Lunterom. Predseda 
Národnej rady SR Boris Kollár uvítal po-
danú ruku ministra Budaja sadnúť si za 
jeden stôl a rokovať. „Štát musí zabezpe-
čiť, aby ľudia nestratili prácu, z regiónu ne-
utekali a samosprávy neprišli o podielové 
danie. Tento región je treba pozdvihnúť. 
Som pevne presvedčený, že tento expertný 
tím dokáže ľudí presvedčiť, že táto vláda 
bude pozerať na prírodu, na človeku a na 
vzájomnú symbiózu.“

Diskusiu ocenil aj minister pôdohos-
podárstva Ján Mičovský. „Chceme mať 
národný park, ktorý bude prijatý všetkými. 
To je kľúčové posolstvo nášho stretnutia.“

Podľa predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja Jána Luntera si 
Muránsku planinu musíme chrániť po 
vzore zahraničných národných parkov, a 
zároveň netreba zabúdať na ekonomické 
otázky. „Muránska planina je v oblasti, 

kde je málo pracovných príležitostí. Je to 
vymierajúci región, a preto chápem obavy 
obyvateľov.“

Minister Budaj vzápätí ústavným a 
verejným činiteľom predstavil odbornú 
Komisiu ministerstva životného prostre-
dia pre environmentálny, ekonomický 
a sociálny rozvoj Muránskej planiny. Na 
prvé zasadnutie odbornej komisie prišli 
aj zástupcovia regiónu Muránskej plani-
ny, ktorí doteraz vystupovali proti pripra-
vovanej zonácii. Ide o  Irenu Milecovú, 
primátorku mesta Tisovec, Romana Gold-
schmidta, starostu obce Muráň a Igora 
Viszlaia, predsedu Oblastnej lesníckej ko-
mory Banská Bystrica a člena petičného 
výboru proti zonácii.

Minister Budaj v tejto súvislosti pod-
čiarkol: „Dnešné stretnutie je jasným dô-
kazom, že nás spája ochrana verejného 
záujmu a jedinečného územia Muránskej 
planiny, ktoré má všetky predpoklady stať 
sa prírodnou pýchou Slovenska.“ Čiže, 
máme tu príklad, že ak sa chce, tak sa dá.

Zhoda 
na budúcnosti Muránskej planiny

» red

Takmer rok od prvého prípadu af-
rického moru ošípaných (AMO) sa 
situácia opakuje. V trebišovskom 
okrese v obci Čierna zaznamenali 
nákazu AMO u dvoch kusov ošípa-
ných v domácom chove. Agrorezort 
žiada obozretnosť a dodržiavanie 
preventívnych opatrení. 

AMO v relatívne krátkom čase 
nekontrolovane zasiahol veľkú časť 
územia Európy. Táto nákaza bola na 
Slovensku prvýkrát potvrdená 25. júla 
2019 v chove domácich ošípaných v 
obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo ne-
skôr, 12. augusta 2019, bola potvrdená 
aj prvá informácia o výskyte nákazy u 
diviaka, uloveného v rovnakom okrese. 
K dnešnému dňu Slovensko eviduje už 
216 prípadov u diviačej zveri. Na našom 
území je nákaza AMO lokalizovaná v 
štyroch okresoch (Trebišov, Michalov-
ce, Košice-okolie a Košice-mesto).

Ohnisko nákazy je v obci Čierna, 
1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od ma-
ďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie 
potvrdzovaný výskyt nákazy v popu-
lácii diviakov. V chove boli chované 
dve ošípané. Ide o nekomerčný chov 
pre vlastnú spotrebu chovateľa. Oší-
pané mali zvýšenú telesnú teplotu a 
neprijímali krmivo. Následne ošípané 
uhynuli a 7. júla 2020 prebehlo vzor-
kovanie zvierat za účelom potvrdenia 

či vyvrátenia nákazy. Vytvorené boli 
ochranné pásma (3 km) okolo ohniska 
– obce Čierna a pásma dohľadu (10 km) 
v súvislosti s výskytom AMO.

Na Slovensku bol poľovníkom na-
riadený intenzívny lov diviačej zveri, 
na ktorý poľovníci zareagovali zodpo-
vedne. Prebieha aj aktívne sledovanie 
situácie štátnymi veterinármi a poľov-
níkmi, ktorým štát uhrádza náklady 
za odovzdané vzorky z nájdených a 
ulovených diviakov. Vo veterinárnom 
laboratóriu vo Zvolene neustále prebie-
ha vyšetrovanie odovzdaných vzoriek.

Agrorezort upozorňuje na prí-
znaky, ktoré sa objavili na infikova-
ných ošípaných- je to zvýšená teplota 
zvieraťa, krvou podliate štípance po 
muchách, krvné podliatiny na koži, 
hnačka a znížený príjem krmiva. Ich 
nahlásenie, či už štátnemu alebo súk-
romnému veterinárnemu lekárovi, je 
extrémne dôležité pre zamedzenie šíre-
nia AMO do ďalších oblastí Slovenska.

Epidémia 
afrického moru ošípaných je späť

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Žiline
Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.
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18. júla 2009      
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky 
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

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

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


