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SPIĽOVANIE - OPIĽOVANIE 
výruby rizikových stromov

0911 800 679

59
-3
87

ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416 59
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0903 376 067
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V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá
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21. november 1877    
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý do-
kázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas 

Výročia a udalosti

0905 422 015
Inzerát, ktorý predáva



LV20-47 strana- 3

služby, bývanie, školalevicko 3

59
-1
09

59
-3

38

59
-3
80

59
-0
00

8

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4
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12 - ročná prax

Michal Macho
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»KÚPIM SIMSON PIONIER CZ 
250 STADION AJ POKAZENÉ 
0915215406
»KÚPIM ND NA TATRU 603, 
613 ALEBO AJ CELÉ AUTO 
0915866416
»KÚPIM staré auto do roku 
1990. 0915866416
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515

»Hľadám podnájom ako 
spolubývajúca žena 52 LV a 
okolie 0910313516

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Kúpim staré hodinky 0905 
767 777
»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, 
ŠABLE AJ BODÁKY, A VŠETKO 
ČO JE STAROŽITNÉ 0903 439 
094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM MOTOROLU MOTO 
G8KU POWER LITE DO 130EUR 
V DECEMBRI 0949409750
»KTO MI PREDÁ MOBIL GOM-
BÍKOVÚ DO 35EURO SAM-
SUNG ALEBO NOKIU LEN DE-
CEMBRI 0949409750

»PREDÁM MOBIL MAXCOM 
ZA 10 EURO 0949409750

»Hľadám priateľa medzi 
68-75rokov. Som vdova 
0917 252 432
»56r muž hľadá ženu 
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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
    Návod nájdete na strane 6

Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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123. novembra 1991    

Freddie Mercury, spevák skupiny Queen, verejne oznámil, že má 
AIDS, a o deň neskôr zomrel. 

Výročia a udalosti
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Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
volať PO-PIA od 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: rolmal@stonline.sk

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

cena s DPH 6,69 €/m

ZÁMKOVÁ 
DLAŽBA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP LV 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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red
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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

33
-0
07
3



LV20-47 strana- 7

služby, zdravielevicko 7

78
12
00

01
1

78
12
00

00
9Levice

59
-4
11

LEKÁREŇ • GYÓGYSZERTÁR • APOTHEKE

• úplný sortiment voľnopredajných liekov a liekov na recept
• výživové doplnky najvyššej kvality a bezpečnosti
• rôzne druhy dezinfekcie, rukavice, rúška, respirátory
• klasické aj elektronické recepty

Rezervácie liekov, objednávky a rozvoz v rámci mesta Levice 
nad 20 € zdarma

Pozývame Vás do lekárne Régia 
na Poľnej ulici 9 v Leviciach

ochotný personál • poradenstvo • komplexná lekárenská starostlivosť

V prípade otázok Vám informácie poskytneme 

na telefónnom čísle  036 / 631 67 58
Tešíme sa na Vašu návštevu

Pohodlné parkovanie hneď vedľa lekárne 

OTVÁRACIE HODINY počas pracovného týždňa 
7:30 - 12:00 hod. a 12:30 - 17:00 hod. 
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827

Stredisko starostlivosti o tvár
Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže. 

Robíme prístrojové čistenie pleti.
Zmierňujeme prejavy starnutia prirodzenými metódami. 

Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.
V spolupráci s Vami nastavíme domáce ošetrenie pleti.

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice, +421 944 999 896
Vianočný darček na nákup poukážok na ošetrenie pleti a kozmetiky v e-shope
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24. novembra 1639     
Jeremiah Horrocks prvýkrát pozoroval pre-
chod Venuše cez slnečný kotúč. 

Výročia a udalosti
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Počet pozitívne testovaných pacientov 
na Covid-19 na Slovensku každým dňom 
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny vý-
sledok testu, nezúfajte. Prinášame rady 
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Možnosti liečby priblížil a cenné rady 
nám poskytol Milan Kulkovský, primár 
interného oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ocho-
rením Covid-19 rozdeliť do troch skupín. 
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti. 
Druhou skupinou sú mierne príznakoví 
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú, 
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu 
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti, 
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak 
ide o prvú skupinu pacientov, u nich lieč-
ba nie je potrebná a je postačujúce zame-
rať sa na podporu imunity. Tretia skupina 
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí 
patriacich do druhej skupiny, teda tých, 
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba pre-
dovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní 
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a 
ponúka nasledovné rady:

Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho 

slov podávanie antipyretík, teda liekov 
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia-

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V 
doporučených dávkach môžete užívať Pa-
ralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež 
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať 
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho 
časté používanie môže skončiť krvácajú-
cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské 
recepty” a v prípade vysokej horúčky apli-
kujte zábaly,“ odporúča lekár.

Kašeľ:
Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne 

suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno-
predajných liekoch. O ich výbere sa po-
raďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale 
platí, že zázraky nemôžete čakať okamži-
te,“ prízvukuje odborník.

Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť 

imunitu. „Zvýšený príjem vitamínov 
všetkých písmen z vitamínovej abecedy 
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri 
kúpe mnohých imunopodporných pro-
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a 
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.

Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje-

ný s absenciou pociťovania smädu môžu 
viesť k dehydratácii organizmu. „Dehy-
dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná 
je čistá voda, čaje, občas minerálky, po-

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepoci-
ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok 
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sle-
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny 
radšej v menších množstvách a častejšie. 
Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojen-
cov, so slamkou,“ radí odborník.

Kľudový režim:
To, čo platí pri chrípke, pomôže podľa 

primára Kulkovského aj pri ochorení Co-
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite 
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva 
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými 
prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj 
nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.

Psychická pohoda:
„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte, 

smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte 
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak 
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je 
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, naku-
pujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte 
básne, romantické poviedky, nahrávajte 
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty, 
menej sa venujte správam a politike, viac 
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver
„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám 

dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré 
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do 
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie le-
károm a prípadne i na urgentnom príjme 
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára 
primár Milan Kulkovský.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.                 zdroj foto Engin Akyurt pixabay

Vykurovacia sezóna sa naplno rozbie-
ha. Najvyšší čas splniť si povinnosti v 
oblasti bezpečnosti komínov a dymo-
vodov.

Tá je jednoznačná - spoň raz za 12 
mesiacov účinnejšie predchádzať po-
žiarom. Povinnosť sa týka fyzických, 
právnických osôb a podnikateľov. 
Dôvodom je nárast počtu požiarov za 
posledných desať rokov, ktoré súviseli 
s nedostatkami pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov a používaní komínov 
a dymovodov. Za nesplnenie tejto po-
vinnosti (okrem prípadných škôd na 
majetku, respektíve, v horšom prípade 
aj na zdraví)hrozí fyzickým osobám 
pokuta do 99 eur, právnickým osobám 
a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbor-
nou spôsobilosťou sú právnická osoba 
a fyzická osoba povinné  zabezpečiť 
každoročne. Mnohí sa možno pamätá-
te na časy, keď po čistení komína vydal 
kominár potvrdenku, ktorá bola pre 
vás potvrdením, že kontrola bola vy-
konaná. Dnes to však už nestačí. Vašim 
dokladom je revízna správa, ktorá je 
oveľa podrobnejšia a obsahuje okrem 
iného meno a priezvisko kominára aj 
majiteľov objektu, ďalej popísané ne-
dostatky zistené a odstránené na mies-
te, aj nedostatky, ktorých odstránenie 
bolo dočasne odložené.

Nesmie chýbať ani popis špecifík 
čistenej spalinovej cesty. Opäť mno-

hí majitelia budov nadávajú, že ide o 
zbytočnú byrokraciu, no nie je to tak. 
Vzhľadom k slovenskej povahe sa ne-
môžeme čudovať, že predtým si niek-
torí ľudia často nechali vypísať potvr-
denku, bez toho, aby k nejakej kontrole 
došlo. Stačilo posunúť nenápadnú obá-
ločku do správnych rúk.

Dnes to už takto nefunguje. A je to 
pre dobro všetkých. Ak nemáte vypl-
nenú revíznu správu, poisťovňa sa v 
prípade škôd spôsobených požiarom s 
vami nebude ani len baviť. Ak doklad 
o kontrole stratíme, alebo pri požiari 
zhorí, je možné ho dohľadať u komi-
nára, ktorý by si mal archivovať kópiu. 
Ak zistia hasiči po požiari, že kominár 
prehliadol nejakú závadu, ponesie za 
škody zodpovednosť on. Správa o re-
vízii platí jeden rok odo dňa, kedy sa 
kontrola uskutočnila.

Ak ste náhodou nestihli či zabudli

» red

Výmene letných za zimné sa urči-
te nevyhneme, najmä, ak žijeme a 
pracujeme vo vyšších nadmorských 
polohách a často jazdíme bez mož-
nosti rozhodnúť sa - „dnes nejdem 
nikam“.

„Ak sa na vozovke nachádza súvis-
lá snehová vrstva, ľad alebo námraza, 
vodič motorového vozidla kategórie M1 
a N1 môže také vozidlo použiť v cest-
nej premávke, len ak je toto vozidlo na 
všetkých nápravách vybavené zimný-
mi pneumatikami s označením „M+S“, 
„M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá 
kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vy-
bavené takými pneumatikami aspoň 
na jednej z hnacích náprav v čase od 15. 
novembra do 31. marca.“

Platí, že zimné pneumatiky by ste 
mali nasadiť 15. novembra a ponechať 
ich na vašom vozidle do konca marca. 
Zároveň musí byť vozovka pokrytá 
súvislou vrstvou snehu alebo ľadu. 
Navyše tieto pneumatiky by mali mať 
minimálnu hĺbku dezénu 3 milimetre.

Ak tento zákon porušíte, hrozí vám 
pokuta do výšky 60 eur ako fyzickej 
osobe, až 3500 eur ako podnikateľovi 
alebo právnickej osobe. Pokutu 60 eur 
môžete dostať aj za nedodržanie hĺb-
ky dezénu . Polícia vás navyše môže 
požiadať, aby ste odstavili vozidlo a 
budete musieť preplatiť náklady na od-
ťahovú službu.

Keďže zákon hovorí o súvislej vrs-

tve snehu, letné pneumatiky ešte mô-
žete teoreticky používať, aj keď mierne 
nasneží. V rámci svojej bezpečnosti a 
bezpečnosti ostatných účastníkov pre-
mávky by ste mali výmenu zvážiť pri 
prvom zhoršení počasia. Zimné pneu-
matiky majú členitejší dezén s malými 
lamelami, a vďaka tomu auto lepšie 
drží na zasneženom povrchu. Zmes, 
ktorá je použitá v letných pneumati-
kách v nižších teplotách stvrdne, a 
pneumatiky sa tak rýchlo dostávajú 
do šmyku. Navyše brzdná dráha na 
mokrej vozovke je potom až o 31 metrov 
dlhšia.V našich podmienkach by ste 
mali výmenu zvážiť, keď teplota začne 
klesať pod 10 stupňov. Nezabudnite 
skontrolovať hĺbku dezénu a takisto je 
dobré používať pneumatiky maximál-
ne päť sezón. 

Na zimné pneumatiky je najvyšší čas

» red
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PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 
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Táto veta zaznieva v dnešnej dobe 
veľmi často. Od rôznych ľudí, zdru-
žení a organizácií. Aj vo firmách stre-
távam ľudí, ktorí hovoria, že majú 
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc. 

Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu 
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vy-
krikujú, že na nich druhí útočia a chcú 
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľu-
dia s iným názorom. Namiesto ničenia 
kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú 
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie 
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? 
A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia 
a potrebujú pomoc? Prečo niekto neza-
kričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale 
opustenej žene s deťmi, starým, cho-
rým, chudobným, slabým a osamelým“ 
Vždy nájdem v podniku niekoho, kto 
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Tr-
pezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie 
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potre-
bujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý 
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac 
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, 
viac trápenia, ako druhý, ktorého sta-
rosti sú nám neznáme. Pri bolestnom 
ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou 
potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, 
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri-

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre 
druhých - hriešnych a nehodných. Na-
miesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.

Niekedy voláme: „Pane, pomôž 
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“ 
Keď sa budeme ponosovať, že máme 
veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie 
pozrieť okolo seba. Možno  aj my uvi-
díme ľudí, za ktorých budeme prosiť: 
„Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepo-
čuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vlá-
dali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na 
okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a 
médií. 

Korona spôsobila problémy mno-
hým. Prekrikovanie sa komu viac, nám 
nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť, 
kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa 
ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich na-
hradili úradníci a veterinári. Tiež ničia 
ľuďom životy, berú im 
dobytok, peniaze a 
cicajú krv. Pomôžte, 
prosím, farmárom 
na Turci, aby sa 
zbavili draka a upí-
ra. Usmieva sa, ale 
robí zle - ľu-
ďom aj zvie-
ratám. 

Pomôžte im

» Ján Košturiak

Rezort hospodárstva rozširuje obdo-
bie, za ktoré je možné získať dotáciu na 
nájomné v rámci prvej vlny. 

Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, 
ktorých sa dotkli primárne septembrové 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR. Príspevok na nájomné za september 
tak môžu po novom získať tí, ktorých sa 
týkalo zrušenie hromadných podujatí nad 
1 000 ľudí, hromadných podujatí nad 500 
ľudí v interiéri, obmedzenia pre kúpalis-
ká, aquaparky, diskotéky, tanečné zábavy 
a akcie v reštauráciách či baroch. Presné 
podmienky a obdobie, za ktoré je možné 
požiadať o dotáciu, sú zverejnené na webo-
vej stránke najmy.mhsr.sk. Prehľadnú ta-
buľku nájdete pod tlačovou správou nižšie.

Rezort upozorňuje, že žiadosti na 
kompenzácie nájomného v prvej vlne je 
možné podávať do konca novembra. Záro-
veň ministerstvo pracuje na tom, aby sys-
tém dotácií na nájomné mohol pokračovať 
aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom 
je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnika-
telia zasiahnutí druhou vlnou pandémie. 
Ministerstvo hospodárstva SR doteraz vy-
platilo  dotácie na nájomné vo výške viac 
ako 25 miliónov eur a pomohlo tak spolu 

takmer 12 500 žiadateľom. 
Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 

2020, pre poskytnutie dotácie sa nezohľad-
ňuje termín podania žiadosti, ak je v sú-
lade s výzvou. Žiadosti odporúčame po-
dať s predstihom, aby bol pre Vás časový 
priestor podania prípadne ešte opätovnej 
žiadosti

Pred podaním žiadosti si podrobne 
preštudujte NÁVODY pre postup podania 
žiadosti.

Podmienkou správne zaslanej žiados-
ti je podpísanie elektronickej žiadosti za 
stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších na-
sledujúcich nepracovných dní je možné 
žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hos-
podárstva SR nevie garantovať dostupnosť 
technickej podpory.

O dotáciu na nájomné je možné 
požiadať aj za september

» Zdroj MH SR

26. novembra 1917 
v Kanade bola založená National Hockey 
League s  klubmi Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators, 
Quebec Bulldogs, a Toronto Arenas

Výročia a udalosti
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov výroby 

do Vrábeľ. Jednoduchá manuálna 
práca vhodná pre ženy aj mužov v 
elektro priemysle. Pracuje sa na 7,5 

hod. zmeny.  
Mzda 650 + 50 eur 

+ príplatky.
Doprava, ubytovanie 

zabezpečené. 
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22. novembra 1963     
v Dallase v Texase bol zavraždený prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy. 

Výročia a udalosti
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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