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Keby som mohol

Občianska
riadková
inzercia

Jedno však môžem. A to poďakovať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to,
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará
mama mi kázala, „a nezabudni poprosiť o odpustenie“... Keď som sa ako
Často na to myslím, nielen teraz, malý pýtal koho, veselo mávla rukou
na konci roka. Keby som tak mohol a povedala - „to máš jedno“. A dodala
povzbudiť všetky zdravotné sestry a - „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu
bratov, zdravotnícky personál, leká- po odpustení. Vtedy vieš, že nie si dorov. Môžem im iba od srdca poďakovať, konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či
úprimne a pokorne, za to, že už takmer povedal, bolo správne“.
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zuKeby som mohol napísať, že tento
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú týždeň už nemocnice neprijali žiadnešancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž- ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky,
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza- prekáračky, keby sa s pandémiou strabudnem“. Viem, že v tomto želaní nie tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z
som na Slovensku sám. Viem, že takto titulu moci iba vulgárne nadávajú a zázmýšľajú mnohí.
roveň nás karhajú a poučujú o duchovKeby som tak mohol odpísať kaž- nosti predvianočného času, keby som
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ- mohol, tým by som...
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či
Nie, to by asi nebolo
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. správne. Vážení čitatelia,
Dokonca by som rád odpísal aj tým, vďaka za vašu pozornosť.
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, Takú, či onakú. A aby rok
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 2022 bol pre vás rokom
jednej ruke. Keby som mohol, každému slúžiaceho zdravia!
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou.
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
tím to všetko, čo som napísal?
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
Keby som tak mohol zmeniť ten náš
malý svet k lepšiemu! Keby som
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby
som tak mohol...

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC STARÝ PIONIER
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21
JAWA MUSTANG STADION
JAWA 90,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
- PREDAJ...6
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10

GLAZÚROVANIE
VANÍ

14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Rušíte
kovoobrábaciu
rokov Odkúpim záUž 26 sklad?
„dielňu,
rmy
od ﬁ0951
“ 624 900.
soby.
MOLNÁR
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV
HRAČKY
ŠKOLSKÉ
PO0903
405
588
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
0905 983 602
T. Č 0948710036

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

INZERCIA

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (obklady,
0905 915dlažby,
036, 0907sadrokar673 926
tón, maľovanie, podlahy...)
0940 544 940 Tr. Teplice

9 8
1
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
4
2
U3 6
2

16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA...16

S»SYMPATICKÁ
8 55 9R HĽADÁ
3
Chcete si podať inzerát?

SMS na číslo 8866
DPošlite
v tvare: RPmedzera TN me-

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

dzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

OPríklad:
4 RP TN 12 Predám
7

1

3 6
8 1
9

kočík, 0987 654 321.

KSpätnou SMS vám2potvrdíme

prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u opeVýročia a udalosti
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk
tech- Gogh odrezal ucho.
deň, keď si po silnom záchvate
Vincent Van
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
461200195

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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

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

13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13

09-117

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera TN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim
akordeon,heligonku,husle,saxafón.0915876860

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Chcete si podať inzerát?

05 DOMY
/ predaj
DOMY
- PREDAJ...5

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (obklady, dlažby, sadrokartón, maľovanie, podlahy...)
0940 544 940 Tr. Teplice

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ...3

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Rušíte
kovoobrábaciu
dielňu, sklad? Odkúpim zásoby. 0951 624 900.
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
T. Č 0948710036

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
PREDAJ...1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13

09-99

TRENČIANSKO

DUBNICKO-ILAVSKO

»Kúpim
akordeon,heligonku,husle,saxafón.0915876860
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Bol raz jeden gazda. Pracoval na pozemku po svojom otcovi. Keď zabil
prasa, všetko z neho spracoval. Mal
hnoj, používal prírodné materiály,
vedel si opravovať náradie a nevyhadzoval žiadne odpadky.
Svet okolo neho sa vyvíjal a presvedčili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov.
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a
začal písať projekty. Nevedel to a tak si začal platiť projektovú agentúru. Asociácia
gazdov vstúpila do európskej asociácie
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy nepracovali na poli a vymýšľali rôzne predpisy na zlepšenie gazdovskej práce. Začali chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola
skorumpovaná. A tak musel gazda zaplatiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola.
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu.
Smutne spomína na veterinárov, ktorí
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá,
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly.
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať
do asanačného podniku. A platiť. Predpísali mu bitúnok. S nerezovou výbavou.
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda

Čestnosť a slušnosť v športe
začal platiť aj bankárov, ktorí mu požičiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu
pokutu. A tak na dedinskom trhu predávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda
sa postupne mení na úradníka. Chodí k
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú
krmivo, rodokmene, značky na ušiach,
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry,
ekologické štandardy. Na prácu v maštali
a na poli už nezostáva čas.
Niekedy prídu zlé časy. Choroba
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťovne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkurencia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá,
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré
im pridelia dotácie aj na betónovú plochu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol
sa montovať kórejské
autá a na jeho poli
postavili
nemecký
obchod so španielskymi paradajkami,
holandským mäsom a
jablkami z Poľska.
Rozprávka
skončila.

» Ján Košturiak

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X$GEMQXGCQMQNÍ

uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM

36-0002

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü

0905 915 036
0907 673 926

Na Slovensku sa zvykne diskutovať aj o
športovo-organizačných problémoch:
častejšie však akosi niet dôslednosti
ani jednoty v práci s mládežou v tejto
oblasti života.
Niekedy absentuje poctivá “robota”...
Zmysluplnou stala by sa snaha o návrat
(tak, ako sa o to usilovali ľudia zainteresovaní v športovej činnosti i v nie tak dávnej
minulosti) k všestrannosti vo výchove aj v
tomto prostredí: je chybou, keď sa mladý
športovec „pechorí“ za rekordom či bombastickým úspechom za každú cenu, aj
keď nás, prirodzene, teší, ak dosiahne stupeň víťazov. Veď, podstatným zaiste je, aby
mladý človek mal isté životné ideály, vedúce v konečnom dôsledku k harmónii tela a
duše. A v olympijskom duchu „účasti“...
Dnešná prešpekulovaná a pretechnizovaná doba so snahou o „bohorovnosť“
človeka je značne vzdialená myšlienke
skutočnej výchovy - aj v spomínanej oblasti. V mnohom bolo by vhodné vziať si
príklad od priekopníkov športu či športovcov spred pár desaťročí, ktorí v oveľa horších (najmä materiálnych) podmienkach
kládli zároveň základy slušnosti a čestnosti. Verme, že naša mládež bude mať pri
kormidle také osobnosti, ktoré ju povedú
do čistých vôd.

Ako príklad, za mnohých ďalších,
pripomeňme dnes hoc‘ trio ľudí z nášho
regiónu, z jedného z centier stredného
Považia, ktorí ako ľudia od športu vždy
vykonávali svoju prácu čestne, slušne,
príkladne a tak viedli aj mladých adeptov
športu. Funkcionár Vladimír Svitek bol
jedným z prvých, čo prispeli na chod FK
Raven Považská Bystrica v čase futbalovej
nepohody v meste pod Manínom: súc teraz na zaslúženom odpočinku, však s víziou návratu dnešných už MŠK do druhej
najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku
- po dlhoročnom “pôste”. Alebo plavecký
tréner a odborník, ktorý sa voči svojim
zverencom v žiackom veku vždy príkladne ľudsky správal - zaiste vzor pre tých,
ktorí pracujú s našou mlaďou na športovom poli - Miroslav Skladányi. Či bývalý
p ov a ž skob y st r ic k ý
gréckorímsky zápasník, vždy ochotný
pomôcť na športoviskách mládeži na
jej ceste za športovým majstrovstvom,
charizmatický Jozef Pavlík.

» Ján Borčányi
športový publicista

09-08

Gazda

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad
Topľou.

24. decembra 1903
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Škola / Zdravie, ZaMestnanie
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Dajte rodinu opusteným deťom
Ako pedagóg mám sociálne cítenie.
Humanizmus mi je blízky aj v bežnom živote, keďže ľudia sú odkázaní
na život v spoločnosti. Snažím sa s
nimi vychádzať. Vzťahy si uvedomujeme najmä v týchto adventných
dňoch. Bolo by však dobré, aby to trvalo po celý rok.
V tomto čase mi napadlo napísať
článok o deťoch. Tento raz nie o žiakoch,
ale o deťoch v domovoch, ktoré túžia po
rodine. Aj keď sa dnes o ne starajú profesionálni rodičia, predsa len nejde o
pevné zázemie, ktoré deti v rôznom veku
potrebujú.
Keďže sa viem vcítiť do opustených
alebo nechcených detí, dlhé roky som
bol presvedčený, že si nejaké osvojím.
Keď som si vybudoval zázemie, pustil
som sa do tohto procesu. A s neoceniteľnou pomocou Úsmevu ako dar sa mi
podarilo osvojiť si desaťročného chlapca.
Chlapca, ktorý túžil po tom, aby mohol
niekoho volať „tato“. Tak ma spontánne
volal už po pár dňoch vzájomného spoznávania. Tento môj čin mi zmenil život
a bol najlepšou voľbou, akú som kedy
spravil. Denne cítim jeho lásku a radosť,
že je u mňa. Dnes si neuvedomujem, že to
nie je môj biologický syn. A neuvedomuje si to ani moja rodina a okolie. Dokonca
nám hovoria, že sa na seba podobáme.
Vďaka nemu som objavil skryté krásy života, úlohy rodiča, spoznali sme nových
ľudí a na cestách po Slovensku zažívame

dobrodružstvá. Pomáha mi v domácnosti, dá sa naňho spoľahnúť. Dnes má
13 rokov, čo trošku pociťujem, nerád sa
učí, no napriek tomu je naša malá rodina funkčná. Verím, že Marco zabudol na
svoj osud a prijal lepší a plný istoty.
Pri jeho výchove mi pomáhajú moje
pedagogické skúsenosti. Bez nich by
som prešľapoval. Pomohlo mi aj, ako ma
vychovávali naši. Ako rodič si držím nadhľad, humor, nerobím z komára somára.
Stane sa, že zvýšim hlas. Ale komunikujeme. Hlavne nebrať problémy, ktoré deti
prirodzene vytvárajú, ako urážku našej
autority a dôvod na hromženie. Ale to je
už iná téma.
O svojej skúsenosti som sa rozhodol
napísať, aby som vás motivoval osvojiť
si dieťa, ktoré túži... Ak ste zdravý, zabezpečený, psychologicky vyrovnaný a
s miestom na lásku, proces osvojenia sa
dá s pokojom a trpezlivo prekonať. Môj
apel však je, aby ste dali šancu aj starším
deťom. Už desaťročné sa považujú za
„staré“ a zbytočne čakajú na rodičovskú
náruč. Je ich príliš veľa. Áno, bábätko sa
dá formovať. No v staršom dieťati máte
„parťáka“, s ktorým môžete komunikovať, a tak ho meniť. Ak by ste sa rozhodli
podstúpiť tento proces, rád vám poradím: janpapuga@gmail.com.
Dajte rodinu opusteným deťom. Nie
iba na Vianoce, ale po celý rok u vás.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926
Výročia a udalosti

19. decembra 1959

V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná
dohoda o stavbe ropovodu Družba
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• s drobmi

cena za 1 kg

-44%
4.29

2

39

Supercena
cena za 100 g
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hor a¦ se nu¦ medi a n z ym obsahom tu u§

Supercena

tÀÙà Ù©Ì½Ü
• predn ¤zadn

97 %
podiel
mäsa

tvr

600 g

0

49
(1 kg = 0,82)

Bryndza
• p notu n

125 g

Supercena

-34%

Supercena

1.50*

cena za 1 kg

cena za 1 kg

5

99

0

99

5

99

Slovenská
šunka

(100 g = 0,79)

Údené karé
• bez ostť
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

200 g

1

cena za 100 g

39

Maslo

Kapor

(100 g = 0,70)

• pitvaný

0

49
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služby

trenčianSko

od pondelka

9

Ɲƛı¤¨¨Øï
2 kg balenie

-41%
1.69
2 kg

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒÙ¨óÏàï©
• var ý typ ¦ a tov

0

99
(1 kg = 0,50)

500 g

-30%
3.99

2

79

1 kg balenie

-49%

(1 kg = 5,58)

0.89

]ìÀõóÏ©ìïÏĒ

0

45

Mrkva

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

150 g

-24%

2,25 l

-40%

0.29

0

22

1.49*

0

89

Supercena
1l

CÒÀ¨Ïà

• t van iv
• po otu n

(100 g = 0,15)

ƌƜÒŽƛİƟƛƍ

ààÒĮ
ààÒ¨ïàĮ
]ìïǿú¨Į%Ùú

0

55

cena za 100 g
150 g

-40%

-41%

1.99

1.69*

• tavený syr v rťev u

0

(100 g = 0,66)

=àóàóúÒÙúǿÏē
• ť eta s oou

§§§ a mnoho a

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

1
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bývanie, Gastro
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46-0081

trenčiansko
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OBCHODNÝ DOM FIX
DUBNICA NAD VÁHOM

TO T U E ŠT E N E B O LO

-35%
VYBRANÉ

OKULIAROVÉ
RÁMY

DR.OPTIK_SK 0917 027 571 WWW.DROPTIC.SK

33-0101

OPTIKADROPTIK

75-03

LEN DO KONCA ROKA
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87-0003

trenčiansko

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

KVALITNÉ
VIZITKY

S

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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Bude náš svet trošku čistejší?
Ministerstvo životného prostredia
si pri návratnosti jednorazových
nápojových obalov v systéme zálohovania položilo vyššie ciele.
Namiesto pôvodnej 77 percentnej
návratnosti PET fliaš a plechoviek
v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80
percent a v roku 2024 by Slovensko
malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent.
Slovensko sa zároveň zaväzuje, že
cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025. Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému
zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent celkovej hmotnosti obalov, uvedených v roku 2022 na
trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť
na 77 percent a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 percent.
Plechovky mali určené nižšie ciele,
ako PET fľaše. Po novom však budú ciele pre návratnosť pre oba druhy obalov
jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v
prípade nedodržania cieľov návratnosti do zálohovacieho systému. Jej
výpočet sa po novom stanoví tak, aby
pre správcu zálohového systému bola
viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo
sumy nevyplatených záloh.
Novela dopĺňa kontrolné právomoci Ministerstva životného prostredia
SR voči správcovi zálohového systému.
Ten bude povinný na mesačnej báze
zverejňovať výkaz platieb v rozsahu

stanovenom ministerstvom. Zároveň aj
každých šesť mesiacov v termínoch do
31. júla a do 31. januára bude povinný
MŽP zaslať správu o svojej činnosti za
kalendárny polrok.
Výrobcovia nápojových obalov
budú musieť na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti
registrácie u správcu zálohovacieho
systému. Zákon ukladá obidvom týmto
subjektom zákaz umiestňovať na trh,
alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa predchádza
vstupu na trh tých nápojových obalov,
ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom.

» red

7 6

2 1 4
9 3
5
6
3 9 5

S 1 5
U
D

O4 9 5
4
K 3
U

2
1

2 9
7 6

3

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

3 1 .1

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
V

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Minister
Samuel Vlčan:

úloha poľovníkov. Poľovníci sú kľúčoví aj z toho
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov
na uloženie ulovených diviakov a za každého
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce
zástrelné.

Africký mor
ohrozuje
chov domácich
ošípaných
Čo je africký mor ošípaných a prečo je
nebezpečný?
Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.
Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo
šírenie moru?
Spustili sme národnú kampaň na zastavenie
šírenia afrického chovu. Rozdelili sme Slovensko
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch,
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil,
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol
potvrdený, tiež prebieha masívny odlov diviačej zveri.
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov.

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch.
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?
Treba povedať, že neexistuje zákonná
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú
práve v lese na postriežke. Keďže nám však
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí,
že by občania mali chodiť iba po vyznačených
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti,
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto
svojej vychádzky do lesa.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať
k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané
nie je/sú v poriadku?
V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ,
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je
prevencia.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese
potvrdený výskyt AMO?
Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú,
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?
Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe
viacerých ďalších parametrov.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého
diviaka?
Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu,
ktorému revír patrí, alebo informovať obecný, resp.
mestský úrad.

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť
mestá a obce?
Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach,
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu,
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest
a obcí nezastupiteľná.

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru
musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je
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Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj
to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky,

Zdravie / služby
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

0800 500 091
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