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Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Máme tu nádhernú jeseň. Podľa dlho-
dobých odhadov by mohla ešte nie-
koľko týždňov vydržať. A to je dobre, 
lebo v záhradách je vari ešte viac prá-
ce, ako na jar.

Popozerajme sa na pivonky, ktoré 
nám koncom jari tak nádherne kvitli. 
Blíži sa čas, kedy ich je treba zrezať tes-
ne nad zemou. Ich listy by mohli byť v 
zime vstupnou bránou pre hubové cho-
roby, a tak netreba riskovať. Ide o dob-
re mrazuvzdorné rastliny, ktoré pod 
zemou zimu bez problémov prečkajú. 
Skoro na jar sa z koreňov začnú na po-
vrch predierať nové výhonky.

Nepríjemnejšou prácou je likvidá-
cia padajúcich lôistov orecha. Aj keď, 
málokto vie, že obsahujú látku juglon. 
Ten patrí medzi najsilnejšie prírodné 
fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí 
huby a plesne), insekticídne (ničí/
odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí 
baktérie a vírusy) účinky. Bolo ziste-
né, že má negatívny vplyv na rast a 
vývoj niektorých rastlín (napr. para-
dajky, zemiaky, paprika, hrach, uhor-
ky, špargľa, rebarbora, žerucha siata, 
baklažán, jablone, hrušky, černice, 
čučoriedky, rododendrony, azalky). Aj 
preto je namieste otázka - ako je to teda 
s kompostovaním orechového lístia? V 
pôde sa juglon rozkladá asi dva mesia-
ce, v komposte 2 až 4 týždne. Ak si chce-
me byť absolútne istí, že v komposte už 
nie je juglon, nechajme podrvené listy, 

kôru a vetvičky z orechov kompostovať 
šesť mesiacov. Potom môžeme použiť 
takýto kompost aj na rastliny, ktoré sú  
veľmi citlivé na juglon. Vraví sa, že ak 
nie ste si istí tým, že kompost už môže-
te použiť, vysejte na konci zimy semená 
paradajok do kompostu a pozorujte, či 
vyklíčia. Ak áno, juglon je preč.

V záhrade sa teraz nebudeme sta-
čiť obracať. Zbierame jesenné odrody 
ovocia, dokončujeme presvetľovanie 
kôstkovín a orechov. Vo vinohrade po-
stupne zbierame hrozno skorších muš-
tových a neskorých stolových odrôd. 
Do konca mesiaca ešte môžeme sadiť 
jahody. Kkoncom septembra môžeme 
začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a 
malín a súčasne začíname s prípravou 
jám a kolov na novú ovocnú výsadbu. 
Jamy by sa mali asi mesiac „vetrať“.

V záhrade je práce vyše hlavy

» red

9

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

»Kúpim starý traktor Zetor. 
Tel: 0902449970
»Predám na Š120 prednú 
nápravu, kotúče, kom. ko-
lesá, prístrojovka, Babetu 
Stela 2rýchl. 220€, 1rýchl. 
120€. Tel: 0903811503
»Predám Renault Thalia, 
r.v. 2002, benzín 1,4, STK 
10/2022, cena 550€. Tel: 
0903811503
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely, seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim JAWU 90, 250, 350 
aj diely ponúknite. Tel: 
0949505827

3. Byty/predaj

»Predám 1-izb. byt v Det-
ve, cena dohodou. Tel: 
0904440158

4. Byty/prenájom

»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202
»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450
»Predáme RD v Hriňovej-
stred. Tel: 0902749747
»Predám RD v BB Skubínska 
cesta 25, pozemok 2240 
m2, cena 380.000€. Tel: 
0944074558

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

»Predám garáž v Detve 
pri hotely s betónovou 
strechou a elektrikou 
380 V, cena 12.000€. Tel: 
0907601918
»Vezmem do prenáj-
mu garáž v Hriňovej. Tel: 
0940155255
»Hľadám do prenájmu 
garáž s elektrikou na Zla-
tom potoku, Zvolen. Tel: 
0940370470

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám 1r. sliepky v 

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    
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Predaj odchovaných mládok

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

DETVA - zoochov
od 23. 9. 2021
od 10. 00-14. 00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO

znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám šteniatka fran-
cúzskeho buldočka 7 týž-
dňové. Tel: 0904480932
»Predám odstavčatá 60eur. 
Tel: 0902730813
»Vykupujeme Hovädzie 
kože. Tel: 0907502077
»Darujem šteniatko, bie-
le, stredného vzrastu. Tel: 
0908555789

11. Hobby a šport

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxofón. Tel: 
0915876860

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

»Predám snekovu prevo-
dovku 1 40 motor 4 kw 2800 
ot. Tel: 0940315700
»Predám 4-ročnu telnú 
kravu, cena dohodou. Tel: 
0944444325
»Predám nepoužitú novú 
perinu z domáceho peria. 
Tel: 0918476404

14. Rôzne/iné

»Kto pomôže opatriť 88r 
starenku-chodiacu s čistou 
mysľou. Tel: 0904453246
»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491

16. Zoznamka

»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Hoci sú školy právnymi subjektmi, 
teda aspoň na papieri a vtedy, keď to 
vyhovuje ich nadriadeným, je neuveri-
teľné, ako ľahko sa zhadzuje na ne zod-
povednosť v zásadných veciach, najmä 
v súvislosti s covidom. 

Ministerstvo školstva síce nezaká-
zalo lyžiarske zájazdy a školy v prírode, 
no pripomenulo, že školy preberajú 
zodpovednosť za prípadné problémy 
pri ich organizovaní. Na druhej strane 
však odporúča robiť v rámci vyučova-
nia aktivity čo najviac vonku. Opäť pro-
tirečivosť opatrení.  

Pod ťarchou zodpovednosti, ktorá 
síce vždy pri organizácii pobytových 
aktivít je, sa ťažko nejaká škola poduj-
me plánovať pobyt v prírode, na ktorý 
sa deti zväčša tešia a navyše opustia 
aspoň na chvíľu znečistené prostredie 
miest. Dozaista si to odnesie aj toľko 
skúšaný cestovný ruch, ktorému hrozí 
veľký výpadok napriek tomu, že ško-
lám ponúkajú kvalitné a isto aj bezpeč-
né služby. 

Ak sa aj škola rozhodne zorgani-
zovať zájazd, riskuje, že sa pre ďalší 
lockdown nezrealizuje. Ale aj to sa dá 
ošetriť v rámci zmluvy o zájazde, ak ide 
o seriózneho prevádzkara. Potom je už 
len na učiteľovi, či pod vplyvom tla-
ku z ministerstva alebo pod vplyvom 
strachu z ochorenia obetuje svoj voľ-
ný čas a ozvláštni žiakom vyučovanie 
niekoľkodňovým pohybom v prírode 

namiesto sedenia s rúškami v školách. 
Aj na zájazdoch sa dajú aplikovať 

ochranné opatrenia. Je ale výhoda, že 
sa žiaci pohybujú časť dňa vonku. A 
že môžu ochorieť? Máme skúsenosti, 
že niektoré deti po zmene prostredia 
môžu citlivo zareagovať, môžu ochorieť 
počas zájazdu alebo po ňom. Učitelia 
poznajú postupy a riešenia v prípade 
ochorenia žiaka. Okrem toho na poby-
toch musí byť aj zdravotník. V prípade 
nevoľnosti sa udržiava aj kontakt s 
rodičom. A ak ochorejú na covid? Po-
stupuje sa presne tak, ako keď ochorie 
doma. Vírusy nie sú hmota, nachádza-
jú sa rozprášené hocikde a napádajú aj 
tých najopatrnejších.

Aj keď sa obávam, že prehnane 
prísny epidemický semafor čoskoro 
všetko znova uzatvorí, dajme žiakom 
aspoň možnosť, že sa vypadne z pro-
stredia školy. Zrušiť zájazd je to naj-
menej. Samozrejme, je tu otázka, či 
je platovo i spoločensky ponižovaný 
učiteľ ochotný obetovať sa v prospech 
vyššieho dobra, v prospech žiakov, keď 
stále počúva varovania, hrozby úradov 
a prenáša sa naňho všetka zodpoved-
nosť. Len aby štát zostal bez viny a pri-
vlastňoval si iba úspechy škôl.

Pobyt v prírode posilňuje imunitu 
detí. Kiež by sa mohol konať častejšie. 

Risknúť so žiakmi pobyt v prírode?  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp

Aj 19. ročník celoslovenskej ankety 
Strom roka 2021 ponúka možnosť ško-
lám zapojiť sa do súťaže o výsadbový 
materiál na skrášlenie a spríjemnenie 
svojich školských areálov.

Sprievodná súťaž k ankete Strom 
roka má za cieľ upriamiť pozornosť 
na životné prostredie, najmä v oblas-
ti dôležitosti ochrany a ošetrovania 
stromov. „Vážime si prácu pedagógov, 
ktorí vynakladajú nemalé úsilie a učia 
mladú generáciu citlivo pristupovať k 
otázke životného prostredia. Aj našou 
anketou sa snažíme priblížiť tému dô-
ležitosti ochrany starých, vzácnych a 
ohrozených stromov. V budúcnosti sa 
totiž  bez nich nezaobídeme,“ uvádza 
Martina R. Hromadová, PR manažérka 
z Nadácie Ekopolis.

Súťaž pre školy spočíva v zbiera-
ní hlasov za najobľúbenejšie stromy z 
tohtoročnej finálovej dvanástky. Hlaso-
vanie je otvorené pre všetky typy škôl. 
„Hlasuje sa formou jednoduchých hla-
sovacích lístkov, ktoré pošleme školám 
na vyžiadanie. Každý žiak má jeden 
hlas a vybrať si môže ktoréhokoľvek 
finalistu,“ dopĺňa Hromadová. Vyplne-
né lístky treba zaslať do nadácie najne-
skôr do 5. októbra 2021.

„Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa 
zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká 
odmena v podobe výsadbového mate-

riálu od jedného z partnerov ankety, 
Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu 
až 500 eur. Takisto aj tento rok odme-
níme školy, kde nerozhodne počet hla-
sov, ale aktivita žiakov, či študentov 
navyše. Prvé miesto získa výsadbový 
materiál do školskej záhrady v hodno-
te 100 eur. Na ďalšie dve vybrané školy 
čakajú milé vecné ceny. Všetky pod-
mienky súťaže sú prístupné na našej 
webovej stránke,“ uzatvára Hromado-
vá.

V rámci ankety prebieha naďalej 
hlasovanie verejnosti. Podľa priebež-
ne zrátaných hlasov doteraz hlasovalo 
takmer päť tisíc ľudí. Práve hlasy žia-
kov každý rok anketu v nemalej miere 
podporia.

Možnosť zapojiť sa do hlasovania 
potrvá do 30. septembra 2021. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov sa bude konať 
na jeseň.

Súťaž pre školy 
o výsadbový materiál

» red, Zdroj – TS Ekopolis
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Pápež František nepredpokladá, 
že jeho nedávna operácia ovplyvní 
jeho nabitý program na Slovensku. 
Pontifik to povedal v rozhovore 
pre španielsku rozhlasovú stani-
cu COPE. Rozhlasová stanica vo 
vlastníctve Konferencie biskupov 
Španielska odvysielala rozhovor 
minulú stredu. Kompletný prepis 
interview následne zverejnil spra-
vodajský aj portál Vatican News.

Novinár Carlos Herrera sa Františ-
ka počas rozhovoru spýtal, či bude jeho 
program počas návštevy Slovenska 
„intenzívny“.

„Budete sa musieť po operácii 
(hrubého čreva) viac starať o svoje sily, 
alebo nie?,“ opýtal sa Herrera.

„Možno by som mal byť pri tejto 
prvej ceste (po operácii) opatrnejší, pre-
tože človek sa musí úplne zotaviť, ale 
nakoniec to bude rovnako (intenzívne) 
ako ostatné (cesty), uvidíte,“ povedal s 
úsmevom na tvári 84-ročný pápež.

František začiatkom júla podstúpil 
operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali 
časť hrubého čreva. Tesne po zákroku 
talianske médiá informovali o tom, 
že úkon sprevádzali komplikácie, čo 
vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej 
cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli 
celkovo desať dní. Vatikán počas tohto 
obdobia akékoľvek špekulácie o jeho 
zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V 
najnovšom rozhovore pápež reagoval 

aj na otázku, či mu lekári zakázali nie-
ktoré činnosti, alebo mu nariadili špe-
ciálnu diétu.

„Teraz môžem jesť všetko, čo sa 
predtým pri divertikuloch (vydutinách 
sliznice hrubého čreva) nedalo. Môžem 
jesť všetko. Ešte však beriem pooperač-
né lieky, pretože mozog musí zazna-
menať, že má črevo kratšie o 33 centi-
metrov. A všetko manažuje mozog, celé 
naše telo a potrebuje čas, aby to zare-
gistroval. Ale vediem úplne normálny 
život,“ dodal pápež.

František sa podľa vlastných slov 
rozhodol dať pri svojich cestách pred-
nosť malým štátom, medzi ktoré patrí 
aj Slovensko.

Pápež sa ešte pred cestou na Slo-
vensko zastaví v susednom Maďarsku. 

Pápež František vyvracia fámy

» red, (Zdroj - internet)

INZerCIA

0907 727 201
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Pre návštevníkov v režime OTP 
budú na podujatiach v Prešove, Ko-
šiciach a Šaštíne vytvorené vlastné 
sektory s vlastnými vstupmi, všetko 
v zmysle platných vyhlášok.

Verejné podujatia počas návštevy 
pápeža Františka v Prešove, Košiciach a 
Šaštíne budú teda dostupné aj v režime 
OTP (očkovaní, testovaní a po prekona-
ní ochorenia COVID-19). Nezaočkovaní 
návštevníci sa budú musieť evidovať v 
registrácii OTP, ktorá sa na stránke na-
vstevapapeza.sk spustila v pondelok. 
Informovala o tom tlačová kancelária 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

KBS upozorňuje záujemcov o účasť 
v rámci OTP, aby sa zo začiatku nepri-
hlasovali do existujúcej registrácie pre 
plne zaočkovaných, ale aby počkali na 
spustenie registrácie OTP.

Pre návštevníkov v režime OTP 
budú na podujatiach v Prešove, Koši-
ciach a Šaštíne vytvorené vlastné sekto-
ry s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle 
platných vyhlášok,“ uviedli z tlačovej 
kancelárie KBS. „Plne zaočkovaní, kto-
rí budú mať vlastné vstupy, sa môžu 
rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne 

zaočkovaných alebo do sektoru OTP,“ 
dodala kancelária.

Avizovali tiež, že pri vstupe do 
sektoru OTP sa návštevníci budú mu-
sieť preukázať vstupenkou, dokladom 
totožnosti a negatívnym testom alebo 
potvrdením o prekonaní ochorenia CO-
VID-19 v ostatných 180 dňoch.

Zatiaľ platí upozornenie, aby sa 
návštevníci nespoliehali na to, že sa 
nechajú otestovať v blízkosti podujatia. 
„O prípadných mobilných odberných 
miestach (MOM) pred podujatiami bu-
deme vopred informovať,“ uviedla KBS.

Pápež František navštívi Slovensko 
v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem 
Bratislavy navštívi Prešov, Košice a zú-
častní sa aj na národnej púti v Šaštíne.

Na podujatia s pápežom 
vstup jednoduchý

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 20. 9. 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

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO

Ponuka
práce

V prípade záujmu nás kontaktujte 
na 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o. 78
12
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Príjmeme  
brigádnikov

na pozíciu balič 
do výroby vo Zvolene. 
Práca na dve zmeny PO-PIA.   
Mzda 3,58€/hodina/

brutto.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y, recepcia@aii.sk
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Pápež František na Slo-
vensku 10:55 Oteckovia 12:00 Kobra 11 XVIII. 
5 13:10 FARMA XIII. 15:55 Pápež František na 
Slovensku 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:10 Byť 
zdravý je výhra 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Pán profesor III. 2 21:40 FARMA XIII. 22:50 Horná 
Dolná XIII. 2 00:00 Kobra 11 XVII. 15 01:00 Kobra 
11 XVIII. 1 02:00 Policajné prípady 03:00 FARMA 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:50 Policajti v akcii 
12:00 Noviny o 12:00 12:40 Top Star 13:00 Kosti 
VIII. 15,16 15:00 Prázdniny 6 16:10 Naši II. 11,12 17:25 
Noviny 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Novi-
ny TV JOJ 20:15 Byť zdravý je výhra 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Inkognito 21:40 
Inkognito 22:50 Spackané plastické operácie VI. 
14,15 00:50 Policajti v akcii 02:55 Noviny TV JOJ 
03:25 Prvé oddelenie II. 59 03:45 Bez servítky 
04:55 Noviny TV JOJ  

05:45 Dámsky klub 07:15 
Správy bez kravaty 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Bez batožiny 09:00 Pápež František na 
Slovensku 12:20 Dámsky klub 13:55 Dedovizeň 
14:25 Inšpektor Lynley 15:20 Pravdivé príbehy 
16:00 Pápež František na Slovensku 18:15 5 pro-
ti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Pápež František: 
Modlite sa za mňa 22:25 Detektívi od Najsvä-
tejšej Trojice 23:35 Poirot: Krádež šperkov v ho-
teli Grand Metropolitan 00:30 Pumpa 00:55 O 5 
minút 12 02:35 Správy RTVS „N“ 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 09:35 Oteckovia 10:40 Pápež 
František na Slovensku 10:50 Rodinné prípady 
11:50 Kobra 11 XVIII. 6-7 13:50 FARMA XIII. 14:50 Po-
licajné prípady 15:55 Pápež František na Sloven-
sku 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:10 Byť zdravý je 
výhra 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky 
IV. 2 21:50 FARMA XIII. 23:00 Zámena manželiek 
00:15 Kobra 11 02:20 Policajné prípady 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Bez servítky 09:40 Prvé oddelenie 
6 10:00 Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 
12:40 Top Star 13:00 Kosti VIII. 17,18 15:00 Prázd-
niny 7 16:10 Naši II. 13,14 17:25 Noviny 17:50 Bez 
servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:15 
Byť zdravý je výhra 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 Nemocnica 9 21:35 Návrh 00:00 
Inštalatér 01:50 Policajti v akcii 02:55 Krimi 
03:15 Prvé oddelenie II. 60 03:35 Bez servítky 
04:35 Krimi  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Bez batožiny 10:30 
Božská liturgia pred Mestskou športovou halou 
v Prešove 13:00 Dámsky klub 14:10 Dedovizeň 
14:35 Inšpektor Lynley 15:30 Pápež František 
na Slovensku 19:00 Správy RTVS 20:30 Matky 
22:05 Peniaze 22:25 Umenie zločinu 23:15 Pápež 
František: Modlite sa za mňa 01:00 Správy RTVS 
„N“ 02:15 Detektívi od Najsvätejšej Trojice 03:25 
Inšpektor Lynley 04:10 Pravdivé príbehy 04:45 
Správy RTVS „N“  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:05 Tom a 
Jerry 06:25 Supertaxík: Rýchlo a veselo! 08:15 
Oblačno, miestami fašírky 09:55 Oteckovia 11:00 
Pápež František na Slovensku 11:10 Veľká orieš-
ková lúpež 2 13:00 Pápež František na Sloven-
sku 14:00 Pán Včielka 15:50 Zakleté pírko 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf II. 
22:10 FARMA XIII. 23:20 Zámena manželiek 00:45 
Kobra 11 XVIII. 4-5 02:55 Policajné prípady 

05:05 Noviny TV JOJ 06:00 
Ralph búra internet 08:10 Luskáčik a štyri krá-
ľovstvá 10:20 Smrteľné stroje 13:10 Návrh 15:45 
Coco 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Novi-
ny TV JOJ 20:15 Byť zdravý je výhra 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Česko Slovensko 
má talent Slovensko-česká súťažno-zábavná 
šou. MN 12 2021 Diana Mórová, Marta Jandová, 
Jakub Prachař, Jaro Slávik. 22:10 Uhorčík 22:55 
Megan a Rex 01:25 Policajti v akcii 03:15 Noviny 
TV JOJ 03:50 Bez servítky 04:55 Noviny TV JOJ  

06:05 Peniaze 06:20 Dámsky 
klub 07:20 Malý princ 09:00 Pápež František na 
Slovensku 10:00 Národná púť  v Šaštíne 12:00 
Pápež František na Slovensku 14:10 Zo Zemplína  
k pápežovi 14:40 Volajte ma František 17:30 Tri 
životy 19:00 Správy RTVS 20:30 Fatima MN 12 
(Portugalsko, Taliansko) 1997 Joaquin de Alme-
ida, Omero Antonutti,Filipe Andre Carvalho 22:15 
Správy a komentáre 22:40 Trauma 23:30 Matky 
00:40 Správy RTVS „N“ 01:55 Fatima 03:40 Ume-
nie zločinu 04:35 Správy RTVS „N“  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 
XVIII. 8 12:50 FARMA XIII. 13:50 FARMA XIII. 14:55 
Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:10 Byť zdravý je výhra 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Horná Dolná XIII. 3 21:50 FARMA XIII. 
22:55 Utajený šéf II. 00:35 Kobra 11 XVIII. 7-8 
02:40 Policajné prípady 03:35 FARMA XIII.  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:40 Bez servítky 09:50 Policajti v akcii 
12:00 Noviny o 12:00 12:40 Top Star 13:00 Kosti 
VIII. 19,20 15:00 Prázdniny 8 16:10 Naši II. 15,16 
17:25 Noviny 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:15 Byť zdravý je výhra 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Nemocnica 
10 21:40 Na hrane 22:25 Inkognito 23:35 Spacka-
né plastické operácie VI. 16 00:35 Policajti v akcii 
02:40 Noviny TV JOJ 03:20 Prvé oddelenie II. 61 
03:45 Bez servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

05:35 Tri životy 06:55 Postav 
dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Pravdivé príbehy 09:45 Derrick 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Dedovi-
zeň 14:25 Inšpektor Lynley 15:20 Pravdivé príbe-
hy 16:25 Bez batožiny 16:50 Rodina doktora Kle-
ista 17:40 Duel 18:10 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:35 Silná zostava 22:20 Sprá-
vy a komentáre 22:40 Julie Lescautová 00:10 
KULTÚRA.SK 00:40 Správy RTVS „N“ 01:55 Trauma 
02:45 Derrick 03:45 Inšpektor Lynley

PONDELOK 13.9.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 14.9.2021 STREDA 15.9.2021 ŠTVRTOK 16.9.2021

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné 
prípady 11:50 Kobra 11 XVIII. 9 13:55 FARMA XIII. 
14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:10 Byť zdravý je výhra 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 SuperStar 22:50 Jednotka sa-
movrahov 01:15 Kobra 11 XVIII. 9 03:25 Policajné 
prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:40 Bez servítky 09:50 Policajti v akcii 
12:00 Noviny o 12:00 12:40 Top Star 13:00 Kosti 
VIII. 21,22 15:00 Prázdniny 9 16:10 Naši II. 17,18 
17:25 Noviny 17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:15 Byť zdravý je výhra 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Vládkyňa 
zla 2 Americko-britský rodinný dobrodružný 
fantazijný film. MN 12 2019 23:05 Bournov mýtus 
01:20 Ja, moje druhé ja a Irena 03:35 Noviny TV 
JOJ 04:15 Prvé oddelenie 04:35 Bez servítky  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Bez batožiny 08:50 
Rodina doktora Kleista 09:45 Derrick 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Dedovi-
zeň 14:25 Inšpektor Lynley 15:20 Pravdivé prí-
behy 16:25 Bez batožiny 16:50 Rodina doktora 
Kleista 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:50 Správy bez 
kravaty 22:10 Marseillská spojka 00:20 Neskoro 
večer 01:15 Správy RTVS „N“ 02:05 Marseillská 
spojka 04:15 Inšpektor Lynley

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Priatelia Toma a Jerryho 07:10 Zakleté pír-
ko 09:10 Pán Včielka 10:55 Policajná akadémia 
2 12:40 Pán profesor III. 2 13:50 SuperStar 16:15 
Lemra lemravá 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:10 GÓL MESIACA 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA XIII. - DUEL Kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 23:00 
Podfukár Triler MN 15 (USA) 2014 W. Smith, M. 
Robbieová, B. D. Wong 01:20 Honba na Šakala 
03:45 Tiene minulosti  

05:40 Noviny TV JOJ 06:30 
Krimi 07:00 Noviny TV JOJ 07:50 Dobré ráno s 
Jojkom 08:10 Labková patrola III. 8 08:40 Spon-
geBob v nohaviciach VI. 2,3 09:30 Naši III. 17,18 
10:50 Česko Slovensko má talent 14:10 Coco 
16:20 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Naj-
lepšie počasie 20:35 Česko Slovensko má talent 
22:10 Uhorčík 22:55 Kingsman: Zlatý kruh 02:00 
Nečakané odhalenie 03:40 Noviny TV JOJ 04:20 
Prvé oddelenie II. 65 04:45 Prázdniny 9  

05:55 Tajomstvo mojej ku-
chyne 07:05 To sú veci 08:10 Fidlibum 08:40 Bol 
raz jeden život 09:25 Čekyho hudobný labák 
09:55 Duel JUNIOR 10:25 Mami, kúp mi psa 10:55 
Aréna 11:10 KULTÚRA.SK 11:50 On air 12:15 Záhady 
tela 13:15 Milujem Slovensko 14:45 Maigret 16:15 
Julie Lescautová 17:50 Cestou necestou 18:20 
Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 
20:32 Záhady tela 21:30 Pumpa 22:00 Neskoro 
večer 23:00 3 pódiá 00:00 Maigret 01:30 Nesko-
ro večer 02:25 Cestou necestou 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Priatelia Toma a Jerryho 07:25 Policajná 
akadémia 2 09:10 Lemra lemravá 11:15 Utaje-
ný šéf II. 13:00 Na telo 13:50 Tátova volha 16:15 
Horná Dolná VI. 6 17:40 Horná Dolná XIII. 3 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Alfa Dobrodružný film MN 
12 (USA-Kanada-Čína) 2018 K. Smit-McPhee, 
M. Freeman, N. Maltheová, L. Varelová, J. Hul-
tén. 22:35 Love Island - NOVÁ ŠOU 23:50 Lemra 
lemravá 01:50 Alfa 03:30 Lemra lemravá  

05:45 Noviny TV JOJ 06:25 
Krimi 07:00 Noviny TV JOJ 07:50 Naši III. 19 08:40 
Psie veličenstvo 10:30 Princezná a žaba 12:30 
Vládkyňa zla 2 15:00 Miláčikovo 11 15:45 Nová 
záhrada 16:50 Na chalupe 17:50 Nové býva-
nie 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Na nože Americký 
komediálny mysteriózny kriminálny triler. MN 12 
2019 Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtiso-
vá 23:30 Štvaná zver 01:35 Do skorého videnia 
03:50 Nová záhrada  

05:15 Správy RTVS „N“ 06:20 
Mami, kúp mi psa 07:00 Karavan 08:00 Zázrač-
ný ateliér 08:45 Bol raz jeden život 09:40 Auto-
salón 10:05 Japonsko zhora 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 
12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Silnejší 
vyhráva 14:25 Zlaté časy 15:35 Vlčie diery 17:45 
Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchy-
ne 19:00 Správy RTVS 20:30 Byť zdravý je výhra 
21:25 Zasľúbený život 23:20 Vlčie diery 01:25 Sil-
ná zostava 02:05 Správy RTVS „N“

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 17.9.2021 SOBOTA 18.9.2021 NEDEĽA 19.9.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

18.9.2021 
20:30 

PODFUKÁR

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER
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Práve náš mestský úrad sa stal mies-
tom stretnutia poslancov Banskobys-
trického samosprávneho kraja (BBSK) 
so starostami a primátormi zvolenského 
okresu. Preberala sa na ňom aj pálčivá 
otázka budúcnosti našej nemocnice.

Ako som už viackrát informovala, 
hrozí, že sa stane akýmsi zariadením 
druhej kategórie. Prišli by sme tak o 
oddelenia interné, neurologické, chi-
rurgické, gynekologicko – pôrodnícke, 
lôžkové v rámci oddelenia anestezioló-
gie a internej medicíny i detské. Možno 
dokonca aj o úplne nový urgentný prí-
jem. V plánoch ministerstva zdravot-
níctva je totiž prehodnotenie súčasného 
postavenia všetkých nemocníc. Objavili 
sa úvahy, že aj tá zvolenská môže byť 
medzi zariadeniami, ktoré prídu o plno-
hodnotné postavenie. Nielenže ich nik z 
ministerstva nevyvrátil, chýbajú dokon-
ca akékoľvek konkrétnejšie informácie.

A tak sme pred niekoľkými týždňami 
spoločne so všetkými primátormi spá-
dovej oblasti zvolali tlačovú konferen-
ciu, na ktorej sme dali jasne najavo, že 
stojíme za našou nemocnicou. Vyzvali 
sme zástupcov ministerstva zdravotníc-
tva na komunikáciu s cieľom predostrieť 
im zásadné argumenty, prečo zvolenská 
nemocnica nesmie prísť o svoje postave-
nie. 

Dostávam sa k stretnutiu spomenu-
tému v úvode. Som vďačná poslancovi 
BBSK Jánovi Beljakovi, že naň pozval 
aj pani riaditeľku nemocnice. Mohla tak 
informovať o súčasnej situácii všetkých 
zúčastnených. Žiaľ, ani ona nemá odpo-
vede na mnohé otázky smerované mi-

nisterstvu zdravotníctva. Dôležité je aj 
to, že sa stretnutia zúčastnil podpredse-
da BBSK Ondrej Lunter, ktorý prednie-
sol stanovisko župy k tejto téme. 

Aj župa si podľa jeho slov uvedomuje 
zlú situáciu v slovenskom zdravotníc-
tve. Prekvapil štatistikou, ktorá hovorí 
nielen o tom, že v našom kraji je málo 
všeobecných lekárov, ale bude ich ešte 
menej. Mnohí totiž majú viac ako 65 ro-
kov a v najbližšom období jednoducho 
svoju prax ukončia. Chýbajú tiež špe-
cialisti. To je dôvod, prečo musíme na 
odborné vyšetrenie neraz čakať dlhé 
týždne. Samozrejme sa stav mnohých 
pacientov môže za ten čas výrazne zhor-
šiť. Inak povedané, dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti v regióne je už dnes 
otázna. A nová reforma môže priniesť jej 
ďalšie zhoršenie.

O situácii ohľadne našej nemocnice 
tak vedia už azda všetci – my ako primá-
tori spádovej oblasti, starostovia nášho, 
ale aj ďalších okresov, predstavitelia 
župy, dokonca samotní obyvatelia. O to 
smutnejšie je, že informácie zo strany 
ministerstva zdravotníctva stále nepri-
chádzajú. Jeho predstavitelia nás akurát 
vyzvali na predloženie pripomienok k 
novému zákonu. Prostredníctvom Únie 
miest Slovenska som teda urobila aj 
tento krok a verím, že podobne učinilo 
nemálo mojich kolegov. No myslím si, 
že to vonkoncom nestačí. Je potešujúce 
vedieť, že nás (s podobným názorom na 
vec) je čoraz viac.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk



ZV21-36_strana- 16

ZdrAViE / služby Najčítanejšie regionálne noviny
16

3
2
-0
0
1
-5

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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.

85
_0

69
4


