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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKYMgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606

Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia 
a Mezoterapia                         

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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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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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti
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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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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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»Predám osobné auto 
VAZ KOMBI ŠPECIÁL, tel. 
0949212366

»Kúpim akékoľvek osobné 
auto 2 až 5 miestne. Auto 
musí byť pojazdné nemusí 
mať špz a stk. 0918495956
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960
»PRENAJMEM GARÁŽ 
0903107724

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Predám nové posuvné 
dvere šírka 82cm s príslu-
šenstvom. 0948839456

»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»Predám bicykel šport lac-
nejší 33E 0901701923
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám zviazané „Ez 
a divat“ ročník 1979 až 
1984 „Nők lapja“1984 
0948466255
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»56r hľadá priateľku 
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.

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.

Partička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti ani znalosti.  Odborníkov, ktorí im 
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo 
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou. 
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú, 
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia 
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla. 
Funguje ďalej priamo pod nimi na úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na 
vysoké pozície sa dostali noví darebáci 
s právnickými titulmi.

Partička sa nakoniec zomkla okolo 
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si 

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá 
fungovala na neriadených stretnutiach, 
komunikovala chaotickými smskami 
a emailami a virálnymi kampaňami na 
sociálnych sieťach, tento spôsob práce 
nepoznala. Nemali ani elementárne od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak

31. marca 1387  
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom

1. apríla 1810 
Napoleon Bonaparte sa v Louvri oženil s 
Máriou Lujzou Habsbursko-lotrinskou

Výročia a udalosti
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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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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Tekovské Lužany
Najnižšie podanie: 16 100,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.04.2021 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká interaktívna sála, v suteréne, 
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 
949 01 Nitra.
Dražobná zábezpeka: 
4 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt č. 

3, 2.p., vchod: 404, v bytovom dome súpisné č. 404, postavenom na parcele 
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 191/3. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
a príslušenstve o veľkosti 5769/22996.. Predmet dražby je evidovaný na LV 
č. 2290, k.ú. Tekovské Lužianky.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk

POZADIE:
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová

28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti
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Murphyho 
zákony

»„Kto chce mať úspech v 
politike, musí sa dokázať 
povzniesť nad všetky svoje 
zásady.“
Murphyho zákony

»„Keď nie je po ruke vhodný 
kandidát, niekto vždy na-
vrhne toho najmenej prija-
teľného.“
Murphyho zákony

»Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí 
viac a viac pracovať, aby 
menej a menej dostávala.“
Murphyho zákony

»„Keď nejaký politik povie, 
že všetci sme na jednej lodi, 
tak to znamená, že on chce 
byť kapitánom a my máme 
veslovať.“
Murphyho zákony

»Princípy politiky:
1. V roku, kedy sa konajú 
voľby, žiaden politik neho-
vorí o daniach.
2. Nech hovoria čo chcú, 
nikdy vám nepovedia celu 
pravdu.
3. Bez ohľadu na to, o čom 
sa hovorí, vždy ide o pe-
niaze.
Murphyho zákony

»Zlaté pravidlo vlády:
Pravidlá určuje ten, kto vy-
hral voľby.
Murphyho zákony

»Greshamov schvaľovací 
zákon:
Nepodstatné veci sú schvá-
lené ihneď, dôležité sa ne-
schvália nikdy.
Murphyho zákony

»Zákon pána Coopera: 
Ak nerozumieš niektorému 
odbornému výrazu, nemaj 
strach! Článok zostane aj 
bez neho úplne zrozumi-
teľný.
Murphyho zákony

»Piate politické pravidlo: 
Ak politika napadne nejaká 
myšlienka, väčšinou ju zle 
pochopí.
Murphyho zákony

»Robinsonov mini-max-ový 
zákon o vláde: 
Minimum volebných sľubov 
sa po zvoleni okamžite pre-
mení na maximum.
Murphyho zákony

»Zákon bedárov: 
Či je zákon dobrý alebo nie, 
treba ho dodržať do po-
sledného písmena.
Murphyho zákony

 
» redakcia
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30. marca 1920 
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska

Výročia a udalosti
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Nitrianska 10
95301 Zlaté Moravce

+421 910 952 771
www.klimarek.sk 

• Predaj, montáž, poradenstvo
• Rekuperácie 
• Klimatizácie 
• Tepelné čerpadlá
• Elektrické podlahové kúrenie
• Fotovoltaika
Značky: DAIKIN, SAMSUNG, GREE, KOMFOVENT, NEOSOLAR ...
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Medzinárodná asociácia ACCA (The 
Association of Chartered Certified 
Accountants) považuje posilnenie 
rovnosti žien na trhu práce – a  ich 
rovný podiel na ekonomickom oži-
vení po pandémii koronavírusu – za 
nevyhnutnú podmienku ekonomic-
kého rastu. 

I keď ženy predstavujú celosvetovo 
39 percent všetkých zamestnancov, 
mala na ne pandémia na trhu práce 
oveľa tvrdší dopad. Z  tých, kto stratili 
pracovné miesto práve pre pandémiu, 
je 54 percent žien.

„Je evidentné, že ženy v  dôsledku 
pandémie neúmerne utrpeli a  dôsled-
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli 
tieto nerovnosti napravené v rámci pro-
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje 
to politické odhodlanie, dostatočné 
pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa-
cít na všetkých úrovniach.

Ak by muži a ženy mali na trhu prá-
ce rovnaké podmienky, podľa dát zve-
rejnených na Svetovom ekonomickom 
fóre by bola americká ekonomika vý-
konnejšiaa o  8,7 percenta, francúzska 
dokonca o  17 percent a  japonská o  14 
percent.

Najaktuálnejšie dáta Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, 
že index rovnosti na Slovensku je na 
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod ozna-
čuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bo-
dov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov 

a žien je teda Slovenská republika až na 
25. mieste z celkom 28 štátov Európskej 
únie. Horšie je na tom len Rumunsko, 
Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely 
boli zaznamenané v  čase strávenom 
s rodinou, na pracovnom trhu a vo vý-
kone rozhodovacích pozícií. 

Zamestnaných mužov je až o  13 
percent viac než zamestnaných žien 
a  v  rozhodovacích pozíciách naprieč 
politickou, ekonomickou a  sociálnou 
sférou je o 68 percent viac mužov. V sle-
dovanom období bolo iba 20,9 percenta 
žien v parlamente a 23,8 percenta žien 
v  predstavenstvách firiem. Čo sa týka 
platov, ženy zarábajú v  priemere o  20 
percent menej než muži. Za posledné 
roky narástli rozdiely aj v starostlivosti 
o domácnosť a deti, a to v neprospech 
žien. Až 35 percent z  nich sa stará 
o deti, učí sa s nimi, a to najmenej ho-
dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 per-
cent mužov. 

Posilnenie rovnosti žien na trhu práce 

» red

Životné prostredie sa za uplynulý rok 
dostalo medzi priority Slovenska. Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
počas neho odštartovalo reformné 
zmeny, ktoré majú zmierniť klima-
tickú krízu, chrániť prírodu a zdravie 
obyvateľov krajiny. 

O odpočte envirorezortu informoval 
minister Ján Budaj) spolu so štátnymi 
tajomníkmi Jurajom Smatanom a Mi-
chalom Kičom.

Slovensko podľa šéfa envirorezortu 
potrebuje moment obratu, aby sa na 
životné prostredie pozeralo s obdivom, 
a to nielen vo veľkomestách, ale aj na 
vidieku, a aby ho ľudia považovali za 
najkrajší kút. „Za takýto svet ho však 
ťažko považovať, keď máte za hum-
nami envirozáťaž, vedľajšia fabrika 
páchne a dymí a na hlavu padajú sa-
dze a škodlivé látky. Kraj, v ktorom je 
schemizované poľnohospodárstvo, sú 
rozryté všetky krásne zákutia a miznú 
včely a užitočný hmyz,“ poznamenal 
Budaj.

Cieľom ministerstva bolo preto 
zastaviť dlhoročný úpadok ochrany 
slovenskej prírody, biodiverzity a ohro-
zovania zdravia. To, že štát bol v tejto 
oblasti slabý, dokazujú podľa ministra 
varovania a pokuty zo strany Európskej 
únie (EÚ), ale tiež laxnosť predchádza-
júcich vlád. Pripomenul, že Slovensko 

čelí napríklad žalobe za nedostatočnú 
ochranu ovzdušia či slabú ochranu le-
sov a chránených biotopov.

Reforma ochrany prírody, ambi-
cióznejšie klimatické ciele, záchrana 
a stabilizácia odpadového hospodár-
stva, transparentnosť v zálohovaní PET 
fliaš, boj s envirokriminalitou, revitali-
zácia riek či ochrana pred genetickým 
inžinierstvom. To je len časť z najdô-
ležitejších zmien, s ktorými minister-
stvo začalo. Patrí medzi ne napríklad 
aj legislatíva na zastavenie spaľovania 
zahraničného rádioaktívneho odpa-
du, odtajnenie informácií o toxických 
skládkach, dostupnejšie informácie o 
ovzduší, ako aj podpora občianskych 
iniciatív za ochranu prírody a enviro-
výchova.

Životné prostredie sa za uplynulý 
rok dostalo medzi priority

» red
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Leviciach

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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
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POMÁHAME

29. marca 2004 
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko

Výročia a udalosti

Striedanie letného a zimného času 
sa pôvodne malo zrušiť už v tomto 
roku, vyslovil sa pre to výbor pre do-
pravu europarlamentu. Napokon sa 
tento návrh necha visieť vo „vzdu-
choprázdne“.

Väčšina obyvateľov Slovenska je 
podľa prieskumu za zrušenie strieda-
nia letného a zimného času, natrvalo 
by nechali letný. Prechod zo zimného 
na letný čas pôsobí totiž na človeka 
stresujúco. Aby sa organizmus na zme-
nu, ktorá „vezme hodinu“, čo najlepšie 
adaptoval, je dobré prejsť počas týchto 
dní do naozaj oddychového režimu.

Nervozitu, pocit únavy a rozlade-
nosť, ktorá súvisí so zmenou biorytmu, 
však môžeme pozitívne ovplyvniť. Z 
médií počúvame, že zo soboty na ne-
deľu sa vyspíme o hodinu kratšie. Ae 
prečo? To je také ťažké v sobotu večer 
odvaliť sa od obrazovky teevízora skôr 
a ísť spať o tú hodinu skôr? Možno je tu 
nejaký bioritmus, ktorého nastavenie 
neumožňuje ľuďom zaspať, kedy sa 
rozhodnú, ale aj s tým sa dá čosi spra-
viť. Napríklad – popoludní sa dobre 
okysličiť v jarnej prírode.

Je známe, že človek sa pod vply-
vom zmeny môže ťažšie sústrediť, v 

niektorých prípadoch sa môže objaviť 
depresívna nálada. 

Najrýchejšie sa biorytmus v na-
sedujúcich dňoch prispôsobí, ak ne-
budem zbytočne dho ponocovať. A 
ak zvýšime fyzickú záťaž nášho orga-
nizmu. Chce to napríklad dhšie pre-
chádzky so psíkom. Mimochodom, aj 
zvieratká sa dokážu pomerne rýchlo 
prispôsobiť, ich návyky napríklad na 
vychádzky či kŕmenie v určitú denne 
dobu neoklameme. Ale za pár dní sa aj 
to poddá samo.

Veľká škoda je, že večerné pre-
chádzky sú naďaej zakázané, s výnim-
kou venčenia psíkov. Zostáva dúfať, 
že situácia sa zmení tak, aby si niekto 
spomenul aj na nás, naozaj obyčajných 
ľudí..

Máme tu letný čas

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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 €
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Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

Ombre Batik petrolejová

16,45 €

LED toaletný stolík, 

shopjk.sk

119,00 €

Makita hoblík

117,90 €
159,90 €

20,00 €
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
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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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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�


