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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Obráťte sa na nás!
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak
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»KÚPIM nové diely na staré 
autá traktory. 0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»1i byt v BB Tulská 
0915210960
»Predám na komplet prero-
bený 3 a pol izb. byt v centre 
BB, 159.400€, 0905153151

»Kúpim garáž v BB. Se-
riózne. Mám hotovosť. 
0905443977

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Garážovú bránu, zlatý 
dub tel. 0949565995

»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle 0915876860

»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469
»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

»Sympatická 55 hľadá pria-
teľa 0944733538

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 15 dolu.

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekár-
nikov. V časoch, kedy v podstate celý 
svet  čelí už druhej vlne pandémie ko-
ronavírusu, sa dvojnásobne patrí spo-
menúť si aj na lekárnikov. 

Už na jar tohto roku stáli v prvej línii 
boja proti vtedy neznámemu vírusu. Ako 
túto dobu zvládli, čo robili pre našu ochra-
nu, čo si myslia o nástupe druhej vlny a 
ako sa im vlastne žije, sme sa porozprávali 
po celom Slovensku s tridsiatimi z nich. 

Rok 2020 je rokom veľkej celosve-
tovej skúšky. Ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom (COVID-19) tes-
tuje tak jednotlivcov, ako aj celé štáty, 
ktoré kvôli pandémii zažívajú bezpre-
cedentnú dobu. V prvej línii boja proti 
koronavírusu sa v každom štáte ocitajú 
aj lekárnici. S čím iným, možno neštan-
dardným, ste sa počas svojho pracov-
ného dňa stretávali? Odpovedá Pharm-
Dr. Vasil Šatník, PhD. z lekárne Ústavu 
farmácie SZU v Banskej Bystrici. 

Predovšetkým treba mať na zreteli, že 
už nič nebude tak, ako pred koronou. Tak, 
ako sa zmenil svet po 11. septembri 2001, 
tak sa teraz zmenil nástupom svetovej 
pandémie. Aj tu svet spoznal množstvo 
hrdinov, ktorí neváhali položiť svoje živo-
ty pri záchrane chorých a slabých. Všet-
kých nás - lekárnikov to urobilo silnejší-

mi, trpezlivejšími, s obrovskou dávkou 
empatie a sebadisciplíny. Toto všetko aj 
napriek podozreniam z hyenizmu pri pre-
daji rúšok a iných ochranných materiálov, 
napriek improvizácii pri výrobe dezinfek-
cie a vystaveniu sa riziku ohrozenia vlast-
ného zdravia pri poskytovaní lekárenskej 
starostlivosti, lebo na rozdiel od niekto-
rých ambulancií, lekárne ostali otvorené 
ako prvolíniové bojiská s vírusom. 

Boli ste na takýto, častokrát doslo-
va boj, pripravení? Kto, respektíve čo 
vám najviac počas prvej vlny pandé-
mie pomohlo? 

Slováci nie sú iní, ako okolité národy. V 
duchu „udržujte paniku“ sme sa stretávali 
s neracionálnym správaním. Vykupovanie 
rúšok, rukavíc, dezinfekcie nabralo obrov-
ské rozmery. V zásade som zvedavý, čo sa 
teraz deje so zásobami paracetamolu v do-
mácnostiach. Ale aby som nebol kritický 
len k radovým občanom nezdravotníkom. 
Mnohokrát ublížili a ešte stále ubližujú 
obyvateľstvu medicínski vzdelaní spo-
luobčania, ktorí bagatelizujú ochorenie 
porovnávajúc počty obetí pri dopravných 
nehodách, nehovoria pravdu. Totiž počet 
dopravných obetí nerastie exponenciálne 
a obete netreba pochovávať do masových 
hrobov, či ukladať na zimné štadióny. Či 
sme boli pripravení na takúto situáciu? 
Nie.                      (pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS
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pre vozidlá ŠKODA
staršie ako 5 rokov 
platí pri nákupe originálnych
dielcov za min. 150 €
výška zľavy na budúci nákup je 30 €
získanú zľavu môžete využiť do 31. 12. 2020

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

AUTO PARK BREZNO, s.r.o., Cesta osloboditel'ov 2419/21, 977 01 Brezno, tel.: 048 / 612 30 30, 0903 903 703, www.autoparkbr.sk 

Nevahájte a navštívte autorizovaný servis ŠKODA, kde vám naši profesionáli ochotne pomôžu 
s opravou alebo údržbou vášho vozidla ŠKODA.
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
at

í o
d 

20
. 9

.

CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
at

í 1
. -

 4
. 1

0.

Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)

V dňoch 29. – 30.9. 2020 sa v Banskej 
Bystrici, v hoteli Dixon, uskutoční kon-
ferencia so zameraním na zlepšenie 
kvality ovzdušia v našich mestách a 
obciach. 

Podujatie organizuje ministerstvo 
životného prostredia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Jedným zo zámerov 
organizátorov konferencie je predstaviť 
projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia relevantným zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj 
úloha manažérov kvality ovzdušia ako od-
bornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezento-
vaný legislatívny, strategický a koncepčný 
rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdu-
šia na Slovensku a v Českej republike, mo-
nitoring, modelovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia, metodické prístupy k vymedzo-
vaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO) a programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky 
zamerané na možnosti financovania opat-
rení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy 
a formy komunikácie a hlavne príklady re-
alizovaných projektov z vybraných sloven-
ských a českých miest.

Cieľom organizátorov konferencie, 
ministerstva životného prostredia a Slo-

venskej agentúry životného prostredia, 
je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie 
informácií, poznatkov a skúseností v ob-
lasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, 
prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiah-
nutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná 
bude súčasná a potenciálna úloha prísluš-
ných orgánov štátnej správy a samosprávy 
a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia 
ako odbornej podpory týchto orgánov. 
Prezentované budú možnosti a nástroje na 
podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k prekračovaniu prípust-
nej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané 
budú taktiež dobré príklady zrealizované v 
praxi a skúsenosti z realizovaných projek-
tových riešení.

Viac informácii nájdete na webovej 
stránke projektu https://www.populair.sk/
sk/event/101.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 

» red

08
-0

 T
T2

8



BB 20-39 strana_ 11

súťaž / službybysTRICKO
11

Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor

» red

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

43
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

10
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STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Partizánska č. 91 (areál stará 
cementáreň), Banská Bystrica 
0903 204 544
bb.predajna@stavmat.sk
www.stavmat.sk

OPTICEM CEMMENT, 
32,5 R
25 kg

ST LINE W 100
25 kg
jednozložkové lepidlo na obklady 
a dlažby na báze cementu triedy C1T

DLAŽBA SANDWOOD 
BROWN (1 m2)
18,5 x 59,8 cm

DLAŽBA RX 400
matná

29,7 x 29,7 cm

286 €/bal

(0,114 €/kg)

269 €/bal

(0,107 €/kg)

1198 €/m2

409 €/m2

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 862
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Viac ako 2000 druhov s najnižšími cenami NAJVÄČŠÍ VÝBER RÁMOV
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OPTIKA V BANSKEJ BYSTRICI
Horná 18,  0948 887 516

Nájdete
nás vedľa
poisťovne

Union

OPTIKA V BREZNE
Rázusova 13,  0948 887 516

Nájdete
nás vedľa
pracovne

Myval

www.novooptik.sk

Otvorené aj v sobotu
9:00 - 12:00

63
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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%

61
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80948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

94
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0905 983 602 94
-0
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00903 405 588

0905 983

okov 
my 
ÁR“

ANÍ

WWW.REGIONPRESS.SK
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9B. Bystrica
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V SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
(SNM – MRK) v Prešove je od štvrt-
ka 24.septembra až do konca ok-
tóbra tohto roka pre návštevníkov 
sprístupnená výstava kresleného 
humoru Fedora Vica – Iľko Sova z 
Bajusova. 

Ide o výber z dlhodobého rusínske-
ho seriálu, ktorý autor začal pripravo-
vať pre  regionálne noviny vychádza-
júce v ukrajinskom jazyku v Prešove 
v roku 1974, potom, čo dostal zákaz 
publikovať svoje kresby v celoštátnej  
tlači. Veľká časť tvorby Fedora Vica, 
významného slovenského karikaturis-
tu rusínskeho pôvodou, ku ktorému sa 
aj hrdo hlási, sa týka práve charakte-
ru a mentality Rusínov na Slovensku. 
Podľa riaditeľky múzea Ľuby Kráľovej 
bol preto najvyšší čas na predstavenie 
jeho tvorby v Múzeu rusínskej kultúry. 
Navyše, po skončení výstavy je Fedor 
Vico pripravený  vystavované karika-
túry Múzeu rusínskej kultúry venovať.

Fedor Vico (1944) je rodákom zo Ša-
pinca na východnom Slovensku. Zák-
ladnú školu začal navštevovať v rusín-
skom prostredí pri Medzilaborciach, 
ale zhodou rôznych životných okolnos-
tí postupne aj v Prahe, Zvolene a Bra-
tislave. V Bratislave absolvoval roku 
1962 rezbárske oddelenie na Strednej 
škole umeleckého priemyslu. Už počas 
štúdií  publikoval v Roháči. Tu mu  v 

roku 1965 vychádza aj jeho zbojnícky 
seriál Dereš. Po vojenčine ho vedenie 
KZUP (Kultúneho zväzu ukrajinských 
pracujúcich) už ako známeho autora 
lákalo na miesto výtvarného redaktora 
mesačníka s názvom Družno vpered 
(Spoločne vpred), kde po návrate do 
Prešova koncom roku 1967 aj nastúpil. 
K 1. výročiu vstupu vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie pripravil do 
tlače obálku časopisu k tejto smutnej 
udalosti československých dejín, čoho 
výsledkom bolo jeho prepustenie z re-
dakcie a postupný zákaz publikačnej 
činnosti, ktorý trval dlhých 17 rokov. 
Fedor Vico však postupne ako autor 
komiksov dostal “zhora” milosť a začal 
kresliť práve aj pre týždenník Nové žyť-
ťa (Nový život), vychádzajúci v ukrajin-
skom jazyku. Seriál nazval  Iľko Sova 
z Bajusova, prvá kresba vyšla 1.mája 
1974. V roku 1984 bol serial zhora zasta-
vený. Jeho pokračovanie bolo možné až 
po roku 1989, dd roku 1992 Iľko Sova z 
Bajusova s malými prestávkami vychá-
dza dodnes...

FEDOR VICO – Iľko Sova z Bajusova

» red
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BB 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

16
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» Práca pondelok
    – piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 – 1700  €
    v hrubom + osobné
    ohodnotenie
» Dovoz do práce
    služobným autom
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 764
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

28. september 1830  
v Bratislave sa konala posledná korunovácia, 
keď arcibiskup Alexander Rudnay korunoval za 
uhorského kráľa Ferdinanda V. Habsburského
4. október 1957  
Sovietsky zväz vypustil prvú umelú družicu 
Sputnik 1

Výročia a udalosti

»„Najsilnejší je ten, kto má moc nad sebou.“
Seneca, rímsky stoický fi lozof, štátnik a dramatik -4 - 65 
pred n. l..
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

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

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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