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Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Slovenské jaskyne sú svetoznáme, 
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto 
územia slúžia vo svete ako moderný 
nástroj cestovného ruchu a nového 
spôsobu využitia voľného času. 

Ich cieľom je podporovať snahy o 
ochranu neživej i živej prírody, pre-
vádzkovanie zeleného cestovného ru-
chu a vzdelávanie verejnosti formou 
príbehov. Vďaka ministerstvu život-
ného prostredia (MŽP) sa Sieť sloven-
ských geoparkov rozšírila o Geopark 
Malé Karpaty. 

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do 
Siete geoparkov SR je výsledkom dlho-
dobej snahy o vybudovanie geoparku 
podľa zásad organizácie UNESCO, a to 
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpa-
ty je dlhodobo budovaný na princípoch 
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a 
vzdelávaním mládeže. Nadšenie ma-
nažmentu geoparku sa pretavuje do 
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi 
štátnej a verejnej správy, vedeckými 
inštitúciami a neziskovými organizá-
ciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku 
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark 
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá 
príroda a kultúra. „Našou úlohou je 
priblížiť ich vzájomnú interakciu širo-
kej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba 
Malých Karpát, vysoká geologická a 
biologická diverzita a nimi ovplyvnená 
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. 

Súčasťou územia je množstvo výni-
močných lokalít, počnúc hradnou ska-
lou na Devíne, cez Sandberg, Marian-
ku, banskú oblasť medzi Pernekom a 
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých 
Karpát, až po krasové oblasti v okolí 
jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.

Geopark Malé Karpaty sa pripojil 
k etablovaným geoparkom UNESCO 
geoparku Novohrad - Nógrád, Ban-
skoštiavnickému geoparku a Bansko-
bystrickému geoparku.

MŽP podporuje zvyšovanie pove-
domia verejnosti o geoparkoch, ktoré 
sú územiami s výnimočnými geologic-
kými, prírodnými, či kultúrno-historic-
kými hodnotami. 

Viete, čo sú to geoparky?

» red

 1 x uvítací aperitív, 6 x  ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe

 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera

 2 x regionálne folklórne vystúpenie

 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade

 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním

3
7
-0
0
9
2



TN21-23_strana- 3

BývaniEtrEnčiansko
3



TN21-23_strana- 4

Hlavu HorE / služBy Najčítanejšie regionálne noviny
4

INZERCIA

 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036
Mgr. Martina Ďurinová  0907 673 926

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

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice, 
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Ada-
movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim Malotraktor Agzat 
aj nepojazdný Ponúknite. 
0915215410
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»KÚPIM STARÝ PIONIER SIM-
SON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ PONÚKNITE 
0915215406

REALITY INÉ...7
»KÚPIM CHATKU DO 49 KM 
OD TN. 0910147257
»KÚPIM 1IZBOVÝ BYT V DCA 
ALEBO V IL . 0944883045

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

RÔZNE PREDAJ...13
»PREDÁM RôZNY STAVEB-
NÝ MATERIÁL AJ DREVO 
0918220660

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
7
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

0
5
1
2
1
0
0
0
4



TN21-23_strana- 7

služby, bývanietrenčianSko
7

Konečne sa začína leto a to nie iba ka-
lendárne. Teploty atakujú tridsiatku, 
slnečných dní pribudlo, Medard si 
vzal dovolenku. Je čas polievať.

Ale pozor! Vysoké teploty a sucho 
nás vedie k pocitu, že rastliny potrebu-
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie 
je tak teplo. Tp môže viesťk  nadmer-
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte 
väčším problémom ako krátkodobé 
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž 
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín 
z pôdy a znemožnenie prijímania kys-
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni-
ká riziko hubových ochorení a šírenia 
škodcov.

V horúcom letnom počasí však hro-
zí pri zanedbaní pravidelnej závlahy 
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva-
lému poškodeniu mladého trávnika. 
Ten má ešte slabý korienok a je závislý 
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. 
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, 
zvyšujeme závlahové dávky a predl-
žujeme časové intervaly medzi nimi. 
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie, 
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali 
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak 
„zahorí“ a tráva zoschne.

Ak zavlažujete starší trávnik ma-
lými a častými dávkami, vedie to k 
redukcii koreňového systému, k väčšie-
mu výskytu plytko koreniacich burín, 
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu-
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-

kovej plsti.
Pri polievaní sa voda musí dostať 

aj do najspodnejších častí pôdy, aby 
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr 
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov. 
Vodu potrebujeme dostať až do hĺb-
ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m 
štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili lit-
rami vody. Nezalievame každý deň, ale 
s odstupom niekoľkých dní.

Rastlinky v kvetináčoch potrebujú 
viac vody, ako v záhrade. Ideálne je 
polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je 
také teplo a následne aj večer, keď už 
slnko zájde. Rovnako zalievame aj čer-
stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú 
viac vody.

Aby ste mohli zväčšiť rozstupy me-
dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu, 
pravidelne kyprite pôdu.  V záhradníc-
tve platí pravidlo, že jedno kyprenie 
ušetrí dve zálievky.  Pri kyprení pôdy 
prerušíte kapiláry, a teda zabránite 
rýchlemu odparovaniu vody.

Horúce dni a zavlažovanie

» red
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 6.

Treska v majonéze

Kuracie 
prsné rezne

odchované na

069

-44%

(100 g = 0,55)

125 g

1.25

• tavený syr

069

-22%

(100 g = 0,58)

120 g

0.89*

Niva
Nescafé 

• rôzne druhy

369

-31%
cena za 1 kg

5.39

049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

099

-28%

(100 g = 0,66)

150 g

1.39

• plátky

• 45 % t. v s.

199

-20%

(100 g = 1,00)

200 g

2.49

• krájaná

333

-44%

(100 g = 1,67)

200 g

5.99*

• ext�a sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie
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• rôzne druhy

699

6 x 0,5 l
3 l

• svetlý ležiak

smotana 14%

049

Supercena

(1 kg = 1,96)

250 g

• rôzne druhy
399

Supercena

40 praní

• v ponuke aj Náplň 
do osviežovača 250 ml 
za 3,99 €

033

Supercena

145 g

159

-20%

(100 g = 0,99)

160 g

1.99*

• rôzne druhy

085

-34%
cena za 1 kg

1.29

089

-40%
2,25 l

1.49*

599

-40%
balenie

9.99*

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
14. JÚNA
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14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti

Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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  r. v. 2020/2021

82,80 € 38,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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Predaj a rozvoz po celej SR
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-30%

-20%
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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 AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                                                                                         WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

70%

• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM
• VHODNÉ AJ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

OBCHODNÝ DOM FIX

NÁM. MATICE SLOVENSKEJ, DUBNICA NAD VÁHOM 
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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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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091


