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č. 38 / 24. september 2021 / 25. rOčNÍK

Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

4,50 € / ks
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33, mail:pdhorka@nextra.sk

Myjava- trhovisko  29.9. a  16.10. 
Vrbové ŠUPY-LAPY  8.10. 
Chtelnica  8.10. 
Nižná  8.10. 
Veľké Kostoľany  8.10. 
Drahovce 7.10. 

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA



PN21-38_strana- 2

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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
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25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti

27. septembra 1825   
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38 
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

Výročia a udalosti

Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ig-
náca z Loyoly sa zameriavajú na se-
bapoznávanie, inovatívnosť, lásku a 
odvahu. 

Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve 
povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti. 
Hovoril, že cirkev nie je  pevnosťou, mo-
censkou štruktúrou, či hradom, ktorý je 
postavený na návrší, hľadiaci zhora na 
svet s odstupom a vystačí si sám. „Zane-
chajme prílišné starosti o samých seba, o 
naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť 
na nás pozerá,“ hovoril pred našimi naj-
vyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali 
pozorne. Pápež František zdôraznil slo-
bodu, odvahu a dialóg.  Slobodný vzťah 
k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a 
slepú poslušnosť.  Pápež povedal: „Zoči 
voči strate zmyslu pre Boha a radosti 
viery nepomôžu náreky; neosoží nám 
zabarikádovať sa v pevnosti obranného 
katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. 
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme 
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, 
je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu 
účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom pove-
dal: „ Dnes je toľko rozkladných síl, tých, 
ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria ne-
gativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. 
Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažo-

vanie sa a pesimizmus nie sú kresťan-
ské, Pán nemá rád smútok a keď niekto 
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby 
sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme 
ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom 
k spoločnosti.“

Každá veta, ktorú pápež povedal, išla 
rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do 
očí. Verím, že sme všetci pozorne počúva-
li. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou. 
Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych 
slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú 
- navštívme našich starých rodičov, po-
dajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí 
sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme 
vlastnú cestu - v dialógu a spolupráci.

V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak 
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A 
Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na 
pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu 
ako čokoľvek iné. Pra-
jem vám, aby ste ju 
zaniesli svojim pria-
teľom. Nie kázne, 
ale radosť. Prinášajte 
radosť! Nie slová, ale 
úsmevy, bratskú 
blízkosť.“ 

Inovátor František

» Ján Košturiak

V parlamentne je návrh, aby mohli 
v školách pôsobiť zdravotníci (leká-
ri, sestry) ako zamestnanci. Aj keď 
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť 
chorým alebo postihnutým žiakom, 
prvotná motivácia bola prezentova-
ná dávnejšie: asistovať pri zvládaní 
covid 19, čo je dnes módnou témou.  

Napr. v USA je bežné, že je súčas-
ťou školy aj zdravotník s vybavenou 
pracovňou, aby mohol realizovať zdra-
votnícke úkony v prípade menej závaž-
ných problémov. Avšak sme v realite 
nášho školstva, kde sa neriešia dlho-
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá-
mery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú 
ich iniciátorov.

Je všeobecne známe, že máme ne-
dostatok zdravotníkov v nemocniciach 
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra-
covné pomery mnohí z nich odchádza-
jú pracovať do zahraničia. Epidémia 
zas vyžmýkala  zdravotníkov tak, že 
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex-
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto 
nedostatku sa môže ešte časť z nich 
presunúť do škôl, kde je menej hektická 
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do 
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zria-
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy 
nemajú ani základný  personál, ktorý 
potrebujú na fungovanie a vzdeláva-
nie. A to nikto nerieši. 

Problémom je aj známa byrokra-
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec 
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať 
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno 
bola akákoľvek prítomnosť zdravotní-
kov v školách povolená iba s vedomím 
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s 
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo 
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže 
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez ve-
domia zákonných zástupcov.

Možnosť zamestnať zdravotníka 
v škole je predčasná, jej cieľom je poli-
tický marketing. Bežný učiteľ, telocvi-
kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú 
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia 
pravidelne prechádzajú bezpečnost-
nými školeniami. Na školách funguje 
zdravotná služba a sú určení zamest-
nanci, ktorí sú zodpovední za zdravot-
nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane 
niečo závažné, tak či tak sa musí volať 
sanitka alebo si po dieťa príde rodič, 
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie 
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a 
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže 
ich schopnosti sú nadštandardné. Za-
žili mnohé situácie, vedia predchádzať 
úrazom, odhalia chorých žiakov, pro-
pagujú prevenciu.

Zdravotník v škole nie je zlý námet. 
Máme tu však nedostatky, ktorým by 
sa mal prednostne venovať priestor,  
pretože práve ony závažne narúšajú 
fungovanie škôl.  

Zdravotník v škole? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba



PN21-38_strana- 3

ZAMESTNANIEpIEšťANSko
3



PN21-38_strana- 4

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Sme uprostred jablčnej sezóny. Jabl-
ká sú svojim pozitívnym vplyvom 
na organizmus doslova pokladom v 
našej strave.

Jeden z takmer zabudnutých recep-
tov starých mám a mimoriadne zdravá 
a chutná lahôdka sú pečené jabĺčka. 
Tento recept má veľkú výhodu v tom, že 
sa nedá pokaziť a ľahko ho zvládnu pod 
„bezpečnostným“ dozorom rodičov aj 
deti.

Potrebujete jablká, maslo, kryštá-
lový cukor, škoricu (práškovú) a pár 
kvapiek citróna. Na pečiaci plech dáte 
papier na pečenie. Jablká roztštvrtíte, 
zbavíte jadrovníkov, kto môže, pokojne 
ich ani okrajovať nemusí. Šupka je bo-
hatým zdrojom vlákniny a všetkého naj-
cennejšieho, čo jablko obsahuje.

Očistené a nakrájané jablká rozlo-
žíte na pečiaci papier, poprášite kryštá-
lovým cukrom (podľa kyslosti ovocia), 
škoricou a navrch dáte štipky masla. Šup 
do trúby piecť, kým jablká nezhnednú. 
Môžu byť na nich aj doslova „opálené“ 
špičky.

Keď vychladnú, chudobnejšia a ľu-
dovejšia verzia receptu hovorí – dať do 
misiek, pokvapkať citrónom a už si len 
pochutnávať. V slávnostnejšej verzii toh-

to zákusku máte ešte kúsok práce. Upe-
čené jablká popučíte alebo rozmixujete 
na pyré. Opäť do misiek a navrch ešte 
dáte nesladenú šľahačku. To už je naozaj 
neskutočná dobrota. Vychladené jablč-
né pyré je úžasne dobré. A to, že je zdra-
vé, je asi naozaj zbytočné pripomínať.

Ozaj, keď už o tých starých mamách. 
Mnohé z nich napríklad jablká očistili, 
nastrúhali, sterilizovali do pohárov a 
celú zimu mali dať čo na množstvo dru-
hov výborných domácich koláčov. Z naj-
rôznejších ciest, no vždy chutných. To, 
že zavarený jablkový kompót je tiež jed-
na zo zimných lahôdok, asi viete. Možno 
však už nie to, že jablko možno použiť aj 
na zahustenie akejkoľvek omáčky pod 
mäso. A napokon, keď už naozaj nič iné 
v gastrozmysle, jablká sú asi tou najkraj-
šou dekoráciou v našich domovoch.

Najjednoduchší zákusok na svete

» red

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim starý  Pionier 
Jawa 05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Moped Stadion, 
Jawa 90 Simson Enduro 
Electronic -  aj pokazené. 
Platím ihneď – ponúknite. 
Tel.: 0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely - SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel.: 0949 350 195 
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné. Tel.: 0949 371 361

reality/iné 7
»Dám do prenájmu pekný, 
2 izb.byt v centre PN. Cena 
550 (osoba) vrátane energií 
+TV, NET. Tel.: 0944 821 365 
»Kúpim ornú pôdu aj po-
diely. Rýchle a seriózne jed-
nanie. Platba v hotovosti. 
Tel.:0901 923 205 
»Predam dom podpiv. s po-
zemkom 1200 m2, 8 km od 
PN. RK nevolat. Tel.: 0907 
235 609

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11
»Kupim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14
»Predám čisté hovädzie 
mäso z mladého býčka.  1Kg 
– 6€. Tel.: 0944 544 577 

zoznamka 16
»Sympatická 55 r. hľadá  
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP PN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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    28. septembra 1820   
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert 
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg 

Výročia a udalosti
7
5
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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Ministerstvo životného prostredia 
SR pomáha ochrane vtáctva na Ora-
ve. Štátny tajomník Michal Kiča pri-
jal zástupcov petičného výboru, kto-
rí požadujú zastaviť stavbu umelého 
ostrova na Oravskej priehrade za 2,8 
milióna eur.

Envirorezort zastavil výstavbu vtá-
čieho ostrova na Oravskej priehrade. 
Nové hniezdisko malo stáť 2,8 milióna 
eur, potrebovali by naň stotisíc ton ka-
meňa.

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa aj na základe informácií od peti-
čiarov bližšie oboznámilo s možnými 
problémami, ktoré súvisia s vybudova-
ním vtáčieho ostrova. MŽP sa rozhodlo 
vylúčiť investíciu z podpory štrukturál-
nych fondov a stavbu ďalej nerealizo-
vať, hoci pôvodná motivácia vybudovať 
vtáčí ostrov bola dobrá. MŽP bude v 
spolupráci s občianskymi aktivistami, 
ochranármi a miestnymi samospráva-
mi hľadať iné riešenia, ktoré nebudú in-
vazívne. Na výstavbu umelého ostrova 
by sa muselo do  priehrady nákladnými 
autami doviezť do 100 000 ton kameňa, 
čo by znamenalo negatívnu záťaž pre ži-
votné prostredie.

Kvôli výstavbe stoviek čiernych sta-
vieb okolo Vodnej nádrže Orava zanikli 
biotopy na brehu, kde vodné vtáctvo 
mohlo hniezdiť. Nový vtáčí ostrov mal 

nahradiť biotopy zdevastované v po-
sledných desaťročiach. Mnohé lokality 
boli zničené práve v Čiernooravskom 
ramene priehrady.

Podľa Michala Kiču, štátneho ta-
jomníka MŽP, envirorezortu ide v prvom 
rade o ochranu celej prírody: „Minister-
stvo bude hľadať iné riešenie záchrany 
vtáctva v tomto regióne,“ zdôraznil.

V súčasnosti známy Vtáčí ostrov 
pri Námestove je malý ostrov (1,6 ha) 
nachádzajúci sa vo vodnej nádrži Orav-
ská priehrada, východne od Námes-
tova. Vznikol zaplavením návršia nad 
sútokom Bielej Oravy a Polhoranky. Je 
významným hniezdiskom čajok sme-
jivých, bielohlavých, rybárov riečnych 
ako aj niekoľkých druhov kačíc a preto 
je súčasťou chránenej krajinnej oblasti 
Horná Orava a chráneného vtáčieho 
územia Horná Orava v druhej najprís-
nejšej zóne, zóne B. Verejnosti nie je 
prístupný.

Za rozumnú záchranu vtáctva 
na Orave

» red

Dávku pandemické ošetrovné môžu 
zo Sociálnej poisťovne naďalej pobe-
rať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov 
veku (ak ide o dieťa s dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom), kto-
ré sa učia online z dôvodu uzatvorenia 
triedy alebo školy. 

Nárok na dávku majú aj v prípade, 
že hygienik nariadil dieťaťu karanténne 
opatrenie. Možnosť poberať dávku neo-
vplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo 
zaočkované. V prípade starších detí do 16 
roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť 
vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí po-
trebu ich osobného a celodenného ošetro-
vania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy 
pred koronavírusom, rodičovi nárok na 
dávku nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické 
ošetrovné (OČR) sa od začiatku školské-
ho roka nemenili, stále platia pravidlá, 
ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej 
situácie (12. marca 2020). Dávka môže 
pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia on-
line z dôvodu uzatvorenia školy či triedy, 
napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o 
tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán 
(riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či 
minister). Naďalej platí, že nárok na pan-
demické OČR má nemocensky poistená 
osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné pod-
mienky nároku a počas krízovej situácie 
poskytuje osobnú a celodennú starost-

livosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do 
18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým stavom). Ide o žiakov ma-
terskej školy, základnej školy či detských 
jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe roz-
hodnutia príslušného orgánu a deti tak 
nemôžu toto zariadenie navštevovať.

Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej 
časti prerušené, rodičia-poistenci majú 
nárok na dávku na obdobie vymedzené 
rozhodnutím príslušného orgánu. Sociál-
nej poisťovni k tomu nemusia predkladať 
žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, 
ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, 
dostáva poisťovňa priamo od okresných 
úradov. Stačí, aby rodič, ktorý už mal po-
čas krízovej situácie priznaný nárok na 
ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elek-
tronický formulár Čestné vyhlásenie k 
žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, 
počas ktorých sa o dieťa staral. Nárok na 
pandemické OČR majú poistenci naďalej 
aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu 
karanténne opatrenie/izoláciu. Nariade-
nie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu 
pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a 
zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Na 
konci mesiaca potom rodič zašle vyplne-
ný formulár Čestného vyhlásenia, ak si už 
nárok na ošetrovné počas krízovej situá-
cie uplatňoval. 

Na zaočkovanosť dieťaťa sa nepri-
hliada.

Nárok na pandemické ošetrovné, 
ak je škola či trieda zavretá

» Zdroj:SP

Čas letí a tak zmenby, ktoré postup-
ne nastávajú po odchode Veľkej Bri-
tánie z Európskej únie, postupne 
ovplyvňujú aj naše zvyky.

Zabudnite na to, že po prvom ok-
tóbri vycestujete na Britské ostrovy iba 
s občianskym preukazom.

Na krátkodobý pobyt po dobu šies-
tich mesiacov nie sú pre občanov Eu-
rópskej únie potrebné víza.

Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľ-
kej Británie výlučne s cestovným pa-
som. Výnimku budú mať občania, na 
ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpe-
ní a včas sa zaregistrovali do pobytovej 
schémy, tzv. Settlement Scheme. Mi-
nisterstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR na to upozornilo 
na svojej webovej stránke.

„Registrovaní občania budú môcť 
do 31. decembra 2025 naďalej používať 
pri cestách do Spojeného kráľovstva 
aj platné občianske preukazy vydané 
v súlade so štandardmi ICAO (obsahu-
júce elektronický čip),“ priblížil rezort.

Do konca septembra môžu obča-
nia ešte použiť pri vstupe do Spojeného 
kráľovstva aj platný občiansky pre-
ukaz. Na krátkodobý pobyt po dobu 
šiestich mesiacov nie sú pre občanov 
Európskej únie potrebné víza. Krátko-
dobo sú oprávnení navštíviť krajinu 
za účelom turistiky, návštevy rodiny a 

priateľov, krátkodobých študijných a 
obchodných činností.

Ak nespadáte do kategórie regis-
trovaných, musíte si zavčasu vybaviť 
cestovný pas. Ten, samozrejme, môže-
te získať aj urgentne, ale iba za vysoký 
administratívny poplatok. Taktiež si 
skontrolujte platnosť vám už vydaného 
cestovného pasu. Niektoré krajiny ro-
bia problém, ak sa jeho platnosť skončí 
o menej ako pol roka. Takéto lehoty sú, 
avšak každá krajina si ich uplatňuje v 
inej dĺžke. Ak cestujete po prvom ok-
tóbri do vVeľkej Británie s dieťaťom, 
informujte sa na polícii – oddelení do-
kladov tiež, za akých okolností a od 
aklého veku ním musí byť vybavené.

Od 1. októbra cestujúci do Veľkej 
Británie potrebujú cestovný pas

» red

Biskupi sa poďakovali všetkým,ktorí 
prispeli k príprave návštevy pápeža. 

Slovenskí biskupi ďakujú všetkým, 
ktorí svojou pomocou a obetavosťou 
prispeli k príprave návštevy pápeža 
Františka na Slovensku. V poďakovaní, 
ktoré zaznelo v kostoloch v nedeľu (19. 
9.), uviedli, že Svätý Otec svojou návšte-
vou Slovenska rozsial mnoho dobrých 
semienok do našej pôdy. Ponúkame 
plné znenie poďakovania tak, ako ho 
uverejnil web tkkbs.sk:

Poďakovanie
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú 

všetkým, ktorí svojou pomocou a obeta-
vosťou prispeli k príprave návštevy Svä-
tého Otca na Slovensku.

Poďakovanie patrí našim policajtom 
a vojakom, osobitne Úradu pre ochranu 
ústavných činiteľov, hasičom a zdravot-
níkom a spolu s nimi všetkým prísluš-
níkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do 
realizácie tejto apoštolskej cesty.

Ďakujeme za ústretovosť prezident-
skej kancelárii, vláde Slovenskej repub-
liky i miestnym samosprávam.

Samozrejme, ďakujeme organizá-
torom, architektom, stavebníkom, kňa-
zom, ktorí chystali liturgie, autorom 
programov aj všetkým účinkujúcim.

Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o 
celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáha-
li zdravotne hendikepovaným osobám.

Osobitným spôsobom ďakujeme 

všetkým dobrovoľníkom a ich koordi-
nátorom, ktorí podali nesmierny výkon.

Veľmi si všetku túto pomoc vážime 
a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil 
a požehnal.

Svätý Otec svojou návštevou Sloven-
ska rozsial mnoho dobrých semienok do 
našej pôdy.

Ďakujeme mu za to, a prajeme všet-
kým, aby sme z nich dokázali vypesto-
vať bohatú úrodu pre duchovné dobro 
celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým 
zaplať a požehnaj!

(Poznámka redakcie – na stránke 
tkkbs.sk si môžete prečítať všetky prí-
hovory pápeža Františka, ktoré zazneli 
počas jeho štvordňovej pastoračnej náv-
števy Slovenskej republiky (12. - 15. sep-
tembra 2021).

Poďakovanie biskupov

» Zdroj: TK KBS
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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 pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 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

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €
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Sociálna poisťovňa odporúča klien-
tom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Slu-
žieb s Grid kartou, aby si aktivovali 
nový prístup. 

Grid karty už Sociálna poisťovňa ne-
vydáva a ku koncu roka ukončí ich pou-
žívanie. Všetci klienti sa po novom budú 
prihlasovať pomocou mena, hesla a mo-
bilnej aplikácie alebo s elektronickým 
občianskym preukazom (eID). Nový 
prístup do e-Služieb, ktorý majú klienti 
k dispozícii od júla tohto roka, je rýchly, 
komfortný a najmä bezpečný.

Prechod na nový spôsob prihláse-
nia sa týka zamestnávateľov (pre službu 
Odvádzateľ poistného), SZČO (pre služ-
bu Saldokonto) a fyzických osôb (pre 
službu Individuálny účet poistenca). 
Pre nový prístup do e-Služieb si pou-
žívatelia jednoducho stiahnu jednu z 
aplikácií FreeOTP, Google Authenticator 
alebo Microsoft Authenticator do svojho 
smartfónu (pre Android alebo iOS). Po-
mocou nej si nasnímajú QR kód z e-Slu-
žieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia 
im vygeneruje jedinečný kód, ktorým 
sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom 
prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú 
e-Služby používateľa, aby zadal jedineč-
ný kód z mobilnej aplikácie a potom ho 

presmerujú do prostredia e-Služieb.
Po aktivovaní tohto prihlásenia si 

klient môže spravovať svoj profil sám. 
Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany 
pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak 
ho zabudne. V takýchto prípadoch už 
nebude musieť navštíviť pobočku Soci-
álnej poisťovne, ako to bolo donedávna 
napríklad pri strate Grid karty. Nový prí-
stup predpokladá, že klient využíva je-
dinečnú mailovú adresu, ku ktorej nemá 
prístup iná osoba. Ak tú istú mailovú ad-
resu využíva viacero klientov, upozorní 
ich na to správa v e-Službách.

Aktiváciu nového prihlásenia do 
e-Služieb uľahčí súčasným užívateľom 
s Grid kartou návod, ktorý pre nich So-
ciálna poisťovňa pripravila. Nájdete ho 
na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii 
s názvom Sociálna poisťovňa informuje.

Grid karty budú končiť

» Zdroj: SP
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SKVELÁ PRÁCA V TT

OPERÁTOR
VÝROBY

V TRNAVE

0800 500 808
0800 500 909

VOLAJTE BEZPLATNE

WWW.PROJOB.SK

0
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Dopravná spoločnosť prijme 
do TPP vodičov skupiny D (autobusy)
z lokality Vrbové - Krakovany a z blízkeho okolia, za 

účelom prevozu zamestnancov na trojzmennú prevádzku. 
Práca je vhodná aj pre dôchodcov.

Nástup podľa dohody.        

Bližšie informácie: 0948 048 002
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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.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Piešťanoch
Mzda: 3,580 €/h. brutto 

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

Kvartálne prémie, ročné odmeny, vernostné,

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk
Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948

  Pracovník do výroby:  Brúsič nastavovač
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve 
- manuálna zručnosť  

Pracovník  kontroly kvality
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list

800€ Btto

- prax v strojárstve, skúsenosti 
  s čítaním technickej dokumentácie 900€ Btto

1. októbra 1869    
v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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NOVÝ A NAJVÄČŠÍ
PNEUSERVISPNEUSERVIS

VAJNORSKÁ 129
V BRATISLAVE
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:
������������������ 

(od 880 €/mesiac)
��������������� 

(od 920 €/mesiac)
����������������������

(od 1.350 €/mesiac)
�����������������

(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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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 
 

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 


