
LV21-09 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 310 domácností 

LEVICKO
č. 9 / 5. marec 2021 / 25. rOčNÍK

59
-0
77

ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 
           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

Dezinfekcia salónu germicídnou lampou
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Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom

9. marca 1939 
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav

Výročia a udalosti

7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana
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35BYTOVÉ DOPLNKY - zrkadlá, svietniky, stojany

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM MOPED ZNAČKY 
JAWA STADION SIMSON PI-
ONIER MUSTANG STELA AJ 
POKAZENÝ 0915215406

»Hľadám podnájom ako 
spolubývajúca žena 52 LV a 
okolie 0910313516

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469960
»PRENAJMEM GARÁŽ 0903 
107 724
»Kúpime 3izb. byt v LV alebo 
Želiezovciach. 0903990536

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Predám horský bicykel 
horský aj dámsky cena do-
hodou 0904833490

»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón 
0915876860

»Predám nábytok z det-
skej izby a z obývačky. 
0911355025

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

» Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel. číslo 0918256367

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    

Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. 
Okrem toho, že nás budú počítať a pý-
tať sa nás rôzne veci o  našej národ-
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, 
budú sa podľa spočítaných čísel roz-
deľovať peniaze. 

A tak agituje svojich občanov primátor 
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí 
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier-
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý 
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja 
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k  svojim 
pastierom, budú mať finančný pôst. A ob-
javujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne 
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo 
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje 
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie 
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na 
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať 
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba 
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve-
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, 
pomoc nemocným, chudobným a starým, 
práca pre ľudí, vzdelávanie a  výchova 
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini-
ciatívy niekoľkých kňazov a  rehoľníkov 
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne 
projekty našej najväčšej cirkvi. 

Pri mnohých projektoch mám pocit 
plytvania – budovy, v  ktorých chýbajú 

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával 
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do 
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva 
mu povedal, že to nie je len tak, aby zo-
brali každého. Nariadil mu, že sa musí 
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať 
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločen-
stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, 
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby 
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to 
vraj ešte nepodarilo.“ 

Je možné, že sčítanie ukáže pokles 
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebu-
de to výsledok útokov liberálov ani ate-
istov, ale nevydarenej práce cirkevných 
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, 
tak ho degradujú, alebo pošlú do za-
hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto 
a máme tu priemer a podpriemer. Boju-
jeme proti rôznym ideológiám, kádruje-
me, píšeme a  rozprá-
vame vznešené reči, 
agitujeme za alebo 
proti. A pritom ako-
si zabúdame na to, 
že Boh je Láska, ktorú 
by sme mali každo-
denne žiť. 

Riadne nás sčítajte

» Ján Košturiak

9. marca 1939 
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav

Výročia a udalosti

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk
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GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN
0904 807 922

0904 807 922
montplastokna.sk, skorecigor@centrum.sk

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí
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Chcete si
podať riadkový
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.

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnila podmienky  súťaže 
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlá-
šok do súťaže je 30. apríla.

Je tu teda opäť príležitosť pre samo-
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do 
súťaže zapojili a predstavili úspechy 
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori-
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do 
súťaže môžu pre svoju obec získať titul 
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť 
reprezentovať Slovensko v súťaži o Eu-
rópsku cenu obnovy dediny.

Prihlásené obce posudzujú čle-
novia Národnej hodnotiacej komisie 
počas mája až augusta. Uskutočňuje 
sa na dvoch úrovniach – návštevou 
prihlásených obcí a záverečným roko-
vaním komisie. Podľa generálneho ria-
diteľa Slovenskej agentúry životného 
prostredia (SAŽP) Michala Maca  sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria 
udržateľnosti, koncepčnosti, schop-
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a 
originality prístupov, myslenia obyva-
teľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý 
je v neposlednom rade aj  súlad s aktu-
álnym mottom súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 

Novinkou tohto ročníka je orga-
nizačné zapojenie všetkých samo-
správnych krajov v pozícii partnerov.  

Jozef Viskupič, predseda Združenia 
samosprávnych  krajov vyzdvihol ten-
to fakt. „Župy významne prispievajú 
ku koordinácií regionálneho rozvoja, 
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho 
dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú 
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

Tradičnými stabilnými partnermi 
súťaže spolu s Ministerstvom životné-
ho prostredia a SAŽP je Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska. Generálnym partnerom 
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky, 
COOP Jednota Slovensko, s. d. 

Prihláste vašu obec a predstavte 
príkladné iniciatívy zamerané na ob-
novu dediny a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj finanč-
né prostriedky pre podporu rozvoja 
dediny. Všetky informácie o súťaži sú 
zverejnené na novom webe www.dedi-
naroka.sk. 

Hľadá sa dedina roka 2021

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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Pipetky patria k najznámejším pro-
striedkom proti kliešťom a blchám. 
Účinnou látkou v prípravkoch typu 
spot-on býva najčastejšie fipro-
nil (Frontline Combo), permetrín 
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a 
fluralaner (Bravecto).

Parazit je usmrcovaný už pri kon-
takte s kožou, ešte pred prisatím a 
uchytením. Tým sa zabrání prenosu 
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku-
jú priamo na kožu za krk alebo medzi 
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému 
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí-
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim-
kou je prípravok Bravecto, pipetka s 
účinnosťou až 3 mesiace. 

Ich výhodou je, že sú vhodné pre 
výstavné psy, pre psy v blízkom kon-
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro-
diny s malými deťmi.

Protiparazitárne obojky pre psov 
a mačky sa od seba odlišujú účinnou 
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá-
nia proti blchám aj proti kliešťom až 
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje 
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý 
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca-
libor a Foresto, aby obojok fungoval, 
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla-
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré 
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak 
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy 
preštudovať návod na použitie. Nevý-
hodou môže byť zápach niektorých 

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov 
bytových psov. Okrem toho, niektoré 
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek 
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa 
niekde oň zachytia.

Medzi najúčinnejšie antiparazitiká 
patria prípravky s účinnými látkami 
patriacimi do skupiny isoxazolínov. 
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prí-
padov bez problémov prijímané psami. 
Ich účinok proti blchám a kliešťom 
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú 
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bra-
vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne 
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu 
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa 
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výho-
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou 
je mechanizmus účinku prípravku – 
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati, 
následne odpadne, žiaľ nemajú repe-
lentný účinok.

Obľúbeným psím antiparazitikom 
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale 
musíte povariť. Ideálne je postriekať 
psa vždy pred venčením: na nohy a 
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uvia-
žete vedľa obojku.1 balenie sušeného 
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čer-
stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho 
vínneho octu alebo citrónovej šťavy, 
liter vody.

Začína sa sezóna kliešťov

» red

Je isté, že jar je tu. Stačí sa započú-
vať. S prvým oteplením prichádza 
na svet potomstvo voľne žijúcich 
živočíchov. Návštevníci prírody by 
preto mali byť v strehu. Tieto mlá-
ďatá nie sú opustené, nezamrznú, a 
preto sa ich nepokúšajte zachraňo-
vať.

Keď prichádzajú na svet mláďatá, 
príroda je o čosi viac zraniteľnejšia. Aj 
preto by sme k nej mali byť ohľadupl-
nejší. Nechajme prírodu rozkvitať a ne-
rušme ju nevhodným správaním počas 
nášho pobytu v nej. Najmä v teplejších 
oblastiach Slovenska už vidieť malé 
zajace a diviačatá. Neskôr sa k ním pri-
dajú srnčatá.

Diviačikom, kačiatkam a zajačikom 
príchod na svet v mrazoch neublíži. 
Samice zajaca poľného, ako aj srny, 
nechávajú svoje mladé odložené a 
niekoľkokrát za deň sa k nim vracajú. 
Sú roztomilé, ale nie sú opustené! Ich 
mama je niekde na blízku a práve vaša 
prítomnosť jej bráni vrátiť sa späť. Náj-
dené mláďatá v žiadnom prípade ne-
chytajte do rúk a čo najskôr sa vzdiaľte, 
najlepšie rovnakou cestou, akou ste 
prišli. Snažte sa vyhnúť aj nadmerné-
mu pohybu okolo mláďat a nezdržujte 
sa pri nich. Čím viac ľudského pachu 
na mieste zanecháte, tým viac návrat 
ich matky predĺžite. V žiadnom prípade 

sa ich nedotýkajte. Mláďatá po kontak-
te s človekom strácajú svoj prirodzený 
pach a matka ich následne už nemusí 
prijať.

Mimoriadne obozretní buďte pri 
náleze mláďat diviačej zveri, malých 
pruhovaných prasiatok. Ich matka (ba-
chyňa) sa vzďaľuje len zriedka a prav-
depodobne je niekde veľmi blízko. V zá-
ujme ochrániť svoje potomstvo nebude 
váhať zaútočiť a môže človeku spôsobiť 
vážne zranenia.

Rovnako obozretní buďte aj na pre-
chádzke so psíkom, mláďa nedokáže 
uniknúť, ani sa brániť. Vyhnite sa preto 
miestam, kde je vysoká pravdepodob-
nosť ich výskytu a nepúšťajte svojho 
psa z dohľadu.

Ak nájdete zranené mláďa, obráťte 
sa na odborníkov z Ochrany prírody.

Nechytajte bezdôvodne mláďatá, 
ktoré nájdete!

» red
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
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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V roku 2021, ktorý je náročný nielen 
z hľadiska zdravotného a sociál-
neho, ale aj ekonomického, hľadá 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR spôsoby, ako čo 
najviac pomôcť pôdohospodárom, a 
tak zaistiť potravinovú bezpečnosť 
Slovenska. 

K tomuto cieľu má prispieť aj redis-
tributívna platba (RP).

Presunom európskych zdrojov z II. 
piliera (z Programu rozvoja vidieka) do 
I. piliera (bez zmeny alokácie v II. pi-
lieri) bol v rozpočte vytvorený priestor 
na to, aby rezort vo väčšej miere mohol 
podporiť predovšetkým malých poľno-
hospodárov. Balík peňazí v II. pilieri 
ostáva nezmenený, stále je na dva roky 
(na prechodné obdobie 2021-2022) 940 
mil. EUR.

Prvý pilier navýšil agrorezort o 25,9 
mil. EUR. Z týchto peňazí bude nielen 
zavedená redistributívna platba (11,1 
mil. EUR), ale zvýši sa balík peňazí na 
greening – podpora zelených cieľov (o 
7,7 mil. EUR), na viazané priame platby 
(o 3,9 mil. EUR) a na jednotnú platbu na 
plochu SAPS (o 3,1 mil. EUR). SAPS sa 
tento rok zvýši na 117 EUR/ha.

V roku 2021 sa MPRV SR rozhodlo 
podporiť u každého pôdohospodára 
prvých 28 ha a to tak, že na každý 1 ha 
zvýši priame platby formou redistri-

búcie o 50 eur. Je to čiastka, ktorá vy-
stihuje mieru medzi potrebou podporiť 
malých farmárov a záujmom nespôso-
biť doterajším užívateľom pozemkov 
neprimeraný úbytok pôdy formou ru-
šenia nájomných zmlúv.

RP je priamo naviazaná na jednot-
nú platbu na plochu. Tá je poskytovaná 
na základe toho, že obhospodarovate-
lia pozemkov plnia ustanovenia Na-
riadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Aby 
vlastník získal túto platbu, nestačí byť 
iba majiteľom pôdy.

„Žiadateľ musí spĺňať niekoľko 
podmienok, a to okrem podmienky 
obhospodarovania pozemku aj napr. 
podmienky krížového plnenia, a to v 
oblasti životného prostredia, zmeny 
klímy a dobrého poľnohospodárske-
ho stavu pôdy, verejného zdravia a 
zdravia zvierat a rastlín a dobrých ži-
votných podmienok zvierat,“ ozrejmil 
druhý štátny tajomník MPRV SR An-
drej Gajdoš.

Redistributívna platba 
(vraj) pomôže všetkým

» Zdroj: MPaRV SR

Tvrdí to podľa portálu domov.sme.
sk na sociálnej sieti rešpektovaný 
matematik a dátový analytik Ricard 
Kollár.

Richard Kollár z Katedry apliko-
vanej matematiky a štatistiky na Uni-
verzite Komenského v Bratislave pre 
portál vZdravotníctve.sk informoval, 
že 200-tisíc nakazených, ktoré komuni-
kovali členovia vlády, je omyl. Ako kon-
štatoval na sociálnej sieti, reálny počet 
infikovaných v populácii odhaduje na 
30 až 45-tisíc.

Opäť podľa neho šermujeme čís-
lami, ktoré nedávajú v danej situácii 
žiadny zmysel.

Podľa bývalého šéfa Inštitútu zdra-
votnej politiky (IZP) Martina Smatanu 
sa možno vláda snažila verejnosti adre-
sovať varovanie o tom, čo nás čaká, ak 
nebudeme zodpovední.

Počet infikovaných v populácii sa 
dá podľa neho odhadnúť viacerými 
spôsobmi, ani jednou z metód však 
nedocielime taký vysoký výsledok. 
Konšpiračné správy podľa Kollára ten-
tokrát šíria priamo na tlačovej besede 
členovia vlády.

„Je to nebezpečné, lebo také číslo 
by sa veľmi hodilo konšpiračnej scéne 
a podporilo ich argument, že všetky 
naše opatrenia sú zbytočné. Tento omyl 
odporúčam čo najskôr opraviť, prípad-

ne jasne komunikovať, že nejde o počet 
infikovaných dnes, ale o ich možný po-
čet v budúcnosti,“ povedal pre portál 
vZdravotníctve.sk expert na dynamic-
ké matematické modelovanie.

Jednou z možností, ako odhadnúť 
počty infikovaných v populácii, je pod-
ľa zdravotníckeho analytika Martina 
Smatanu porovnávanie údajov s inými 
krajinami a následným hrubým pri-
bližným vyjadrením čísel.

„Ide o krčmové porovnania a ani 
neviem, s akou krajinou by sa to po-
rovnávalo, aby sme dosiahli 200-tisíc 
nakazených, keď jedna z najhorších 
– Česko, má 62 170 pozitívnych aktív-
nych prípadov, ale cca 2-krát takú po-
puláciu, čiže to vychádza na cca 31-tisíc 
infikovaných u nás,“ ozrejmil.

Podľa toho však vychádza, že Slo-
vensko má od 25 do 50-tisíc nakaze-
ných, to pri extrémne pesimistických 
odhadoch.

Vláda šíri konšpirácie 
o počte nakazených

» red

Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

Mil-Tec ruksak
US ASSAULT LARGE 36L

Armyvýpredaj

36,98 €

TEX-TECH premium
FFP2 respirátor 5ks CZ

lekarenplus.sk

5,70 €

AVILA 40
pultové umývadlo

Kupelnet.net

35,00 €

Herné kreslo
polohovateľné

shopjk.sk

129,00 €
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8. marca 1950              
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadro-
vú bombu

Výročia a udalosti

TGA, s.r.o., Jurská cesta 6, Levice
prijme pracovníka s nástupom IHNEĎ do TPP na pozíciu

59
-0
72

AUTOELEKTRIKÁR

mgunarova@agrozetlevice.sk  0902 919 010

Požadované vzdelanie: stredoškolské. 
VP skupiny B. Prax vítaná. Mzda 950 € mes. / brutto
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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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 85
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


