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Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E

do našej firmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.

Veľmi dobré platobné podmienky

(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).

Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.

Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní

financovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

Medzinárodná kamionová doprava

Hlavná 14, 945 04 Komárno

časť Nová Stráž

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764
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Na našu jednozmennú prevádzku v Hurbanove
prijmeme zamestnancov
do pracovného pomeru na pozíciu:

Doprava odpadov, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 200,- EUR 
mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Hurbanovo)

Ponúkame Nástupný bonus 700 EUR, 
13. mzdu, stravný lístok nad rámec zákona,
príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod

+421 903 576 274
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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        FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady 
                                 hľadá do svojho tímu: 

                       Sústružník / frézár 
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie 
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie 
- oprava poškodených dielov strojov 
- zámočnícke práce    
- práca na dve zmeny 

   e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622  

-mesačný bonus do 142 EUR -zabezpečená pracovná obuv a odev   

-každoročné prehodnocovanie platu -jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň 

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov 

950 – 1092 EUR 

5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti
59
-2

70

Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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V minulom roku sme diskutovali s 
politikmi a podnikateľmi o tom, že 
krajina potrebuje novú víziu a plán. 
Vznikol plán obnovy. 

Krajina sa neskladá z rezortov a jej 
inovácia sa nedá urobiť na minister-
stvách. Je to vzájomne prepojený živý 
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť 
vyhláškami a smernicami, ale proaktív-
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon-
hard na našom stretnutí Inofest povedal, 
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie 
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. 
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or-
ganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako 
okolité prostredie postupne zanikajú. 

Potrebujeme hlavne duchovnú ob-
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku 
koreňom a hodnotám fungovania tohto 
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na-
miesto konfliktov a sporov. Premiér na 
našom stretnutí v piatok povedal príklad: 
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, 
väčšina hľadá známosti k dobrému leká-
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu 
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme 
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby 
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia 
na Slovensku stáročia žili pod vládou 
iných národov. Vládli nám nacionalisti, 

fašisti, komunisti, papaláši, oligarcho-
via aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy 
nedôvery, negativizmu, závisti aj nená-
visti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k 
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. 
Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme 
do stredu spoločnosti obyčajných ľudí 
a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné 
talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, 
tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú 
problémy na príležitosti a opravujú svet. 

Staňme sa inovátormi našich životov 
a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme 
v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď 
sme boli malými deťmi - fantáziu, tvori-
vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s pre-
miérom celé dopoludnie a diskutovali o 
budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme 
malé plamienky nádeje a niesli ich do 
svojich rodín a firiem ako Betlehemské 
svetlo. Premiér nie je 
superman ani spasi-
teľ tejto krajiny. Je to 
poctivý a pracovitý 
chlap. On sám Slo-
vensko nezmení, ale s 
nami sa mu to môže 
podariť. 

Plán obnovy

» Ján Košturiak
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Prijem plošnej inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk

4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti

6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti
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E-mail: nitriansko@regionpress.sk

HĽADÁTE NOVÉ 
ZAMESTNANIE? 

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v 
Kolárove!  

 
Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nástupný plat 805 €*  
Po 3. mesiaci 875 €* 

+80 € v čistom  
vo forme straveniek 

Pohovory máme  
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ 

STREDU 
o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte 
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Bonusy a možnosť 
mimoriadnych odmien 

Čisté a príjemné 
pracovné prostredie 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu Príspevok na dopravu   

Podieľajte sa aj Vy na 
výrobe káblových zväzkov 

do elektromobilov! 

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.  
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.) 
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Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Únia miest Slovenska (ÚMS) zazna-
menala informácie, podľa ktorých 
by samosprávy mali prijímať Vše-
obecné záväzné nariadenia, ktorý-
mi obmedzia otváracie hodiny, noč-
né vychádzanie, či nariadia ďalšie 
epidemiologické opatrenia pri II. 
stupni (bordová farba) ohrozenia 
podľa COVID automatu. 

Na základe výsledkov právnej ana-
lýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá 
kompetencie zákonne obmedziť slobo-
du pohybu od 21 hod. do 05 hod. a ob-
medziť prevádzkový čas podnikov na-
chádzajúcich sa na jej území z dôvodu 
ochrany verejného zdravia obyvateľov.

Nevyhnutným predpokladom, 
podľa našej súčasnej právnej úpravy, k 
tomu, aby bolo možné obmedziť slobo-
du pohybu, je vyhlásenie núdzového 
stavu. Orgánom oprávneným k takému 
rozhodnutiu v rámci opatrení na zmier-
nenie a odstraňovanie škôd a iných 
následkov spôsobených v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu, je vláda SR. Obec 
nemá kompetenciu vydať nariadenie, 
ktorým dočasne zmení prevádzkovú 
dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epi-
demiologickej situácie. Obec dokonca 
nie je ani oprávneným subjektom na 
obmedzenie pohybu jej obyvateľov.

Richard Rybníček, prezident Únie 

miest Slovenska: „Požiadavky štátu 
vnímame ako nereálne a nevykona-
teľné z pozície miest. Preto nemôžeme 
odporučiť primátorom a primátorkám 
miest a ich zastupiteľstvám, aby prijí-
mali takéto rozhodnutia v situácii, keď 
nemajú pre tieto rozhodnutia právnu 
oporu, ani inú možnosť zmysluplne 
zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo 
zdravotníctva SR pripravuje epidemio-
logické opatrenia nie celoplošne, ale 
podľa lokálnych podmienok a vítame 
tento prístup. Avšak, navrhovaný spô-
sob zapojenia samosprávy je nereali-
zovateľný a preto je potrebné nájsť iné 
riešenie.“

ÚMS je presvedčená, že tieto kom-
petencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti 
a jednotnému postupu, ponechať štát a 
samospráva má byť ich vykonávateľom 
a partnerom.

Štát (asi) nepozná kompetencie 
miest a obcí

» Zdroj: Stanovisko Únie miest 
Slovenska

www.facebook.com/cbdexpert.sk

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 nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp
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We Elevate...
Posuňte sa s nami na ďalší level

Schindler Eskalátory

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
 Montér – zámočník

Montér - zvárač

Elektrikár

Prečo práve Schindler?

Náš závod na výrobu eskalátorov je v regióne Dunajská Streda prítomný od roku 2004. Spoločnými silami denne vyrábame moderné a inovatívne 
zariadenia. Každý eskalátor je jedinečný a práve týmto inžinierskym výzvam, odborným znalostiam naších zamestnancov a tímovej práci vďačíme za 
to, že sme lídri vo výrobe eskalátorov a udávame smer rozvoja.

Pridaj sa knám a buď súčasťou rozvoja!                                                                        

Kontakt

Schindler Eskalátory, s.r.o., Viedenská cesta 1, Dunajská Streda
Sylvia Kubicsek

tel.: 0911 152 087

e-mail: sylvia.kubicsek@schindler.com

web: kariera-schindler.sk

Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je 
slovnou hračkou - ide o súbor jed-
noduchých a praktických návodov, 
ako sa správať v čase šírenia víru-
su SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy 
vám pomôžu znižovať riziko infek-
cie v každodenných situáciách a 
uľahčia orientáciu v priestore medzi 
platnými opatreniami a ohľadupl-
nosťou voči ostatným.

Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysle-

ným nákupným zoznamom, aby ste v 
priestore s inými ľuďmi trávili čo naj-
menej času. Snažte sa vyhýbať špičke 
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v 
predajniach zvykne pohybovať menej 
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na ná-
kupy rizikových skupín, ak je v danom 
okrese v platnosti.

Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s 
ťažkým zdravotným postihnutím sa 
odporúča, aby v záujme ochrany svoj-
ho zdravia využívali nákupný čas pre 
nich vyhradený, ak je v danom okrese 
v platnosti.

S personálom a inými zákazníkmi 
komunikujte iba v nevyhnutnom roz-
sahu.

Noste správne nasadené rúško ale-
bo respirátor, prekryté majte ústa aj 
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne 
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte 
rukavice.

Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré 
napomáha dodržiavať potrebné rozo-
stupy.

Nenarúšajte osobný priestor iných 
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je 
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar 
neskôr.

Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý 
plánujete kúpiť.

Kým si neumyjete/nedezinfikujete 
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.

Pri nákupe použite samoobslužné 
skenery, ak je to možné.

Uprednostňujte bezkontaktnú plat-
bu.

Po východe z obchodu vyhoďte ru-
kavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich 
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc 
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfi-
kujte ruky.

Ak budete nútení využiť toaletu v 
obchode (nákupnom centre), snažte sa 
čo najmenej dotýkať povrchov, násled-
ne si dôkladne umyte a vydezinfikujte 
ruky.

Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I

» Zdroj: UVZ SR 
(pokračovanie nabudúce)

Slovenskí agropotravinári produ-
kujú dostatok surovín, v celoeuróp-
skej konkurencii však zaostáva ich 
druhotné spracovanie. 

Jedinou cestou, ako zabezpečiť 
konkurencieschopnosť našich agropot-
ravinárov v európskom meradle je ich 
špecializácia a unikátnosť výrobkov, 
ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám 
podarí nastaviť tie pravidlá tak, že pod-
poríme rozvoj aj menších podnikov, 
ktoré budú integrované v odbytových 
vertikálach. Tie budú schopné ponúkať 
potraviny regionálneho charakteru, 
ktoré sa budú predávať aj za vyššiu 
cenu, ako to je v prípade potravín veľ-
kých producentov. O tom je prichádza-
júci trend, že sa nám celý sektor rozdelí 
na veľkých agropotravinárskych pro-
ducentov a na miestnych dobre zorga-
nizovaných výrobcov, ktorí budú pod 
ochranou vlastných, nimi riadených 
odbytových združení,“ uviedol minis-
ter Samuel Vlčan.

Ďalšou prioritou Intervenčnej stra-
tégie je nastavenie a podpora ekologic-
kejších postupov v pôdohospodárstve. 
Ide o nevyhnutný krok na zachovanie 
biodiverzity a ochranu pôdy v podobe 
tzv. eko-schém. Je to novinka v Spo-
ločnej poľnohospodárskej politike do 
roku 2027. Preto je prirodzené, že sa 
pôdohospodári eko-schém obávali. Po 

rokovaniach ministerstvo pristúpilo na 
celofarmový spôsob vyplácania pod-
pôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na 
ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a 
druhom pilieri celkovo viac zdrojov. 
Predovšetkým vďaka tomu, že sloven-
ská vláda rozhodla o zvýšení spolufi-
nancovania z 25,7 percenta na 36,92 
percenta. Meníme aj nastavenie dotácií 
vyplácaných na farmu tak, že až 93 
percent poľnohospodárov dostane v 
neviazaných platbách, teda v platbách 
na plochu, viac peňazí ako v predchá-
dzajúcom období. Najmä malí, mladí a 
začínajúci farmári, ktorých pre budúc-
nosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ 
zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zá-
roveň vyššiu podporu dostanú aj poľ-
nohospodári hospodáriaci na veľkých 
plochách, ale v závislosti od kvality a 
pridanej hodnoty rozvojových projek-
tov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolu-
financovaniu podporené dodatočnými 
102 miliónmi eur ročne.“

Ministerstvo sľubuje posilnenie 
slovenských agropodnikov

» red
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)


