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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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Strechy na novostavbách
Rekonštrukcie striech
Altánky a prístrešky
Klampiarske práce

Šalovanie
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Zameranie

a cenová
ponuka

ZDARMA!

0905 527 078       www.strechyasalovanie.sk
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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Už od pondelka, 1.novembra 2021, začal 
vo Vysokých Tatrách platiť zimná uzá-
vera turistických chodníkov. To však 
neznamená, že sa na prekrásne zasne-
žené scenérie budeme pozerať len z 
údolia. Znamená to, že niekoľko turis-
tických chodníkov na štíty, do sediel či 
na Chatu pod Rysmi je uzatvorených, 
ale zvyšné trasy sú stále dostupné.

Aj počas zimnej uzávery sa teda 
môžeme tešiť napríklad na Sedlo pod 
Ostrvou, Vodopád Skok, Jamské pleso, 
Batizovské pleso, Slavkovskú vyhliadku, 
Hrebienok, Biele pleso a samozrejme na 
dvanásť celoročne otvorených chát – Cha-
ta pod Soliskom, Majláthova chata, Hor-
ský hotel Popradské pleso, Horský hotel 
Sliezsky dom, Rainerova chata, Bilíkova 
chata, Zbojnícka chata, Zamkovského 
chata, Téryho chata, Skalnatá chata, Cha-
ta Plesnivec alebo Chata pri Zelenom ple-
se nazývaná aj Brnčalka.

„Sezónna uzávera turistických chod-
níkov vo Vysokých Tatrách trvá od 1.no-
vembra do 14.júna. V tomto čase si príro-
da a zvieratá užívajú zimný odpočinok, 
ktorý potrebujú.“ Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Zimná turistika však nie je len o 
nádherných výhľadoch a krásnych mra-
zivých scenériách, ale aj o opatrnosti, vý-
strahách a plánovaní. Netreba zabudnúť 
na bezpečnú obuv, mačky, teplé obleče-

nie, teplý nápoj, poistenie na hory, infor-
mácie o počasí a z obávaného výšľapu sa 
stane nezabudnuteľný a dobre zvládnutý 
zážitok.

Každý, kto sa ubytuje na území Mesta 
Vysoké Tatry a zaplatí miestnu daň, je au-
tomaticky poistený na zásah Horskej zá-
chrannej služby. V prípade záujmu je mož-
né i rýchle vybavenie poistenie v oboch 
Tatranských informačných kanceláriách.

POZOR! Od 1.11.2021 je okres Poprad 
spoločne s Vysokými Tatrami v čiernej 
farbe čo napríklad znamená, že ubyto-
vanie je možné len v rámci práce alebo 
karanténne, reštaurácie sú otvorené cez 
okienko a wellnessy niesu dostupné vô-
bec. Obmedzenia sa na pobyt v prírode 
však nevzťahujú. Všetky ďalšie detailné, 
vždy aktuálne, informácie nájdete na 
www.tatry.sk/covid.

Vysoké Tatry sa uzavreli 
pre vysokohorskú turistiku

» Zdroj: Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Mapka zdroj: Združenie cestovného ruchu 
Vysíoké Tatry

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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REZANÁ KAPUSTA
0,50€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)
v obci Žlkovce
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

v  súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník  v znení neskorších predpisov

Plné znenie vyhlásenia OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer a  podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v  Seredi uznesením  
č.202/2021  dňa 16.9.2021.

Ing. Martin Tomčányi, v. r., primátor mesta

• stavby -  polyfunkčného  centra voľného času na Mlynárskej ul. v Seredi,  súpisné 
číslo 4340 – športová hala „Relax“,  
• pozemku, na ktorom stojí stavba - parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/40 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 775 m2, 
• priľahlého pozemku - parcely registra „C“,  parcelné číslo 3127/41 - zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 497 m2, 
všetko zapísaného na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, 
k.ú. Sereď na dobu určitú, a to na dobu  5 rokov,  
najskôr od 01.11.2021, najneskôr od 01.01.2022. 
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž (ďalej len „OVS“)
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie

nájomnej zmluvy,  predmetom ktorej je nájom: 
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ANTIGÉNOVÉ 
A RT-PCR TESTOVANIE 

PRE SAMOPLATCOV

Sereď
Trnavská cesta 6
Otváracia doba: 08.30 – 13.30 hod. (pondelok – nedeľa)

AG Test – objednávka 

cez Momky.sk – 

AG Test – platba 

na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 54,99 € 
49,99 € 

►

►

►

8,99 € 

14,99 € 
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové Záruka na všetky práce 5 rokov

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Pracujeme až do -5°C

Všetky práce
po Sviatku všetkých
svätých vykonávame

so 40% ZĽAVOU BEZ ZÁLOHY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

0905 410 960
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

ZIMNÁ AKCIA
-20 až -30%
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6. novembra 1945   
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vede-
nú Zdeňkom Fierlingerom.

Výročia a udalosti 9. novembra 1938   
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov

Výročia a udalosti
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AKCIA!

ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ
OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY EYEDRIVE® S TECHNOLÓGIOU REFLECT CONTROL 

SÚ IDEÁLNE PRE KAŽDÉHO, KTO TRÁVI VEĽA ČASU NA CESTÁCH.

30%

EyeDrive® 

prináša mimoriadne 

riešenie, najmä za šera, 

Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2021 na vybrané okuliarové sklá.

0940 948 600
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Sereď, Nám. slobody 34
tel.: 0905 882 474

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00
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alebo kúpiť v predajniach:

sledujte nás aj na facebooku:
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
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
● zakalený moč
● krv v moči
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
● abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp

FITKO RELAX
D. Štúra 759
Sereď
0949 372 797
Erika Csölleová
Poštová 4342/11
Sereď
0911 972 825
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 12078
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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Hľadáme

•možnosť nadčasov
•týždenné zálohy
•nástupný bonus 5000 Kč
•ubytovanie a doprava
•zabezpečujeme preukaz
 na VZV (obnova)

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk

práca v skladoch
VODIČOV NA VZV
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

09
-9
8

75
-4
9

32
-0

16
5 

Do novootvorenej 
predajne textilu v Hlohovci 

prijmeme 
šikovnú predavačku 
(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 
+ prémie

0948 544 523  

INZERCIA
0905 444 052

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom sta-
ve alebo nepojazdný, tel.: 0949 
350 195 
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson aj iné, 
tel.: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

» Predám proso žlté čistené, ovos 
nahý, slnečnica čierna čistená, 
slnečnica pásikavá čistená, ovos 
obyčajný, tel.: 0908 563 561 
hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 0902 
708 047 
deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIA-
TEĽA NA ZOZNÁMENIE, tel.: 0944 
724 181 
» 48r. Slobodný, bezdetný muž 
hľadá slobodnú, bezdetnú ženu 
majúcu pochopenie, porozume-
nie a toleranciu na vážny vzťah, 
tel.: 0902 244 524 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
13 RÔZNE / predaj    
14 RÔZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    
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Po tom, čo akademická a vedecká 
obec vyjadrila svoju jednoznačnú 
podporu reforme národných parkov, 
novelu zákona o ochrane prírody a 
krajiny jednomyseľne odobrila aj vlá-
da SR.  

Prvým krokom reformy je právna 
subjektivita pre správy národných par-
kov a prevod správy pozemkov, ktoré sú 
vo vlastníctve štátu v národných parkoch 
pod Štátnu ochrany prírody Slovenskej 
republiky. Poslaneckú novelu zákona o 
ochrane prírody a krajiny, predložil pred 
vládu minister životného prostredia Ján 
Budaj.

Po parlamentných voľbách 2020 
nová vláda SR deklarovala odlišný prí-
stup k ochrane prírody, ako predchá-
dzajúce vlády na Slovensku. Podľa slov 
ministra životného prostredia Jána Buda-
ja viac sa nebude tolerovať systém, v kto-
rom si oligarchovia a vplyvní biznismeni 
presadili svoje záujmy na úkor občanov 
Slovenska a ochrany prírody. „Konflikt 
medzi lesníkmi a ochranármi je možné 
vyriešiť v prospech životného prostredia, 
a to jednoznačným vymedzením kompe-
tencií, aby sa odlíšili hospodárske lesy od 
národných parkov,  a pravidlá v nich ak-
ceptovala celá spoločnosť, vrátane lesní-
kov a ochranárov. Poslanecký návrh no-
vely zákona o ochrane prírody a krajiny 
nám túto možnosť ponúka a vláda dnes 

vyslovila podporu tomuto legislatívnemu 
návrhu,” zdôraznil minister  Budaj.

Reforma národných parkov súvisí 
iba s prechodom štátnych lesov pod sprá-
vu národných parkov, nebude sa teda 
týkať lesov, ktoré sú súkromným majet-
kom, majetkom cirkví, či obcí. Návrh no-
vely zákona o ochrane prírody upravuje 
prevod správy pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve štátu v národných parkoch, 
pod organizáciu ochrany prírody, zriade-
nú Ministerstvom životného prostredia.

Memorandum, ktoré minister život-
ného prostredia podpísal so Samuelom 
Vlčanom, ministrom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka, vychádza podľa Jána 
Budaja v ústrety všetkým kritikom. „Po-
kúša sa cez rozsiahly pozmeňujúci návrh 
zahrnúť všetky výhrady a verím, že v ta-
kejto podobe bude prijateľný pre celú ko-
alíciu,“ podčiarkol minister Budaj.

Vláda podporuje reformu 
národných parkov

» red
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM

4,72 € / hod.

OPERÁTOR
BALIACEJ LINKY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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