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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 51 100 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Č. 13 / 29. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK

Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 

Tak už niečo
posuňme, pekný 

Človek je zdravý, keď ho 
zakaždým bolí niečo inšie. 

N. N.
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ŠTARTUJEME JARNÚ SEZÓNU

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Kolobežky, odrážadlá, bicykle, elektrické autíèka, 
šmyk¾avky, pieskoviská, trampolíny

67x32_titulka_bicykel.indd   1 26.03.2019   12:17:26
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Hľadám pomocníka 
k domácim zvieratám 
do rodinného domu, 
ubytovanie a strava 

zabezpečené. 
Práca na stálo. 

Môže byť, dôchodca, žena s 
dieťaťom aj manželský pár

0905 805 977
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Každý týždeň: 
Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, 
Slovenskej Ľupči, Brusne, Va-
laskej, Selciach, Medzibrode, Ba-
díne, Kremničke, Vlkanovej, Ra-
kytovciach, Hronsek, Kynceľová, 
Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, 
Strelníky, Priechod, Medzibrod, 
Č. Balog, Dolná Mičina, Poníky, 
Lučatín, Králiky, Dúbravica, Pre-
dajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín 
a Malachove

bystricko@regionpress.sk

Redakcia: Rudlovská cesta 53 
BANSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Ing. Dagmar Babicová  0907 727 204
Mgr. Anna Očenášová  0907 877 862
Distribúcia:
Mgr. Anna Očenášová  0907 877 862
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

43 200 výtlaèkov

B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (51.100 domácností)

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Šťastie je to jediné,
čo môžeme dávať,
aj keď ho nemáme.
Phillippe Whallen
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim staré motorky  pu 
jawa 250/350 0908795502

»Predám rod. dom so zá-
hradou v obci Ľuboreč, cel-
ková výmera 3132 m2, Cena: 
39000 €, t. č: 0903258809

»Predám záhradu s chat-
kou a pivnicu 427qm nad 
Tulskou ul. 0905728597

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č.  
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
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                    

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Pohyb je prevencia 
pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
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skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM: 4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustra�né foto.

NASTÚPTE DO VÍ�AZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT, 
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO �ALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €. 

ŠKODA 
      TEAM

AK�NÉ MODELY

CENOVÁ VÝHODA

2 000 € 

HRDÝ PARTNER 
REPREZENTÁCIE
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ZATEPĽOVANIE
TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

PLACHTOVÉ

0908 398 083
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»Veľký VÝPREDAJ okras-
ných rastlín od 2€ - ginkgo 
dvojlaločné, javor dlaňo-
vitolistý, škumpa vlasatá, 
orgován obyčajný, borovica 
čierna, borovica lesná, je-
dla kórejská, jedla srienis-
tá, vŕba pokrútená, drieň 
veľkoplodý, smrek omoriko-
vý, smrek strieborný, tama-
riška päť činková, zlatý 
dážď, dulovec japonský a 
iné. Tel: 0903519362, Zvolen 
– Podborová.

»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 50. 0903 
845 395

»Predám lacno televízor 
0484101946

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»50tnik hl. priateľku so 
záuj. o prírodu a záhr. do 
45r. 0940220478

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Banská Bystrica   0911 108 044         Brezno   0903 657 815
Banská Bystrica - Majer      0911 089 658

INZERCIA
0907 877 862

Dispečing SK - 0950 333 222
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk R A D O S Ť  B Y Ť  U  N Á S

Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiff eisen banka

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV 
A NECHAJTE IM ODKAZ 
NA FAN VLAJKE! 

Navštívte hokejovú Roadshow Raiff eisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019 
dňa 6. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., pred Tesco Extra, Zvolenská cesta 8 
v Banskej Bystrici.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny 
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.
Tešíme sa na vás.

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd   10 26.3.19   16:32

INZERCIA
0907 727 204
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V PRIEVIDZI
V PRIESTOROCH UNIKLINIKY 
NÁBREŽNÁ 5 je voľná plne 

vybavená Kožná ambulancia. 
INFO: 0918 384 767
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 727 204

V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 3. apríla 2019

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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V Galante hľadám šikovného 

UMELECKÉHO KOVÁČA 
AJ NEVYUČENÉHO.

 

0907 986 611
Nástup ihneď. Mzda 7 €/hod. brutto. 
Ubytovanie zabezpečené aj hradené.

 

www.careers-continental.com 

 
Pre náš závod vo Zvolene hľadáme: 

Operátorov výroby 
Nastavovačov CNC centier 

 
PONÚKANÁ MZDA: 

Základná tarifná mzda 659 € brutto (pre pozíciu: Operátor výroby) 
Základná tarifná mzda 879 € brutto (pre pozíciu: nastavovač CNC centier) 

PONÚKANÉ BENEFITY (k základnej tarifnej mzde):  
Mesačná variabilná zložka mzdy až do výšky 8%  
Osobné ohodnotenie až do výšky 7% 
Zmenové príplatky nad rámec Zákonníka práce  
13. a 14. plat (50% priemernej tarifnej mesačnej mzdy) a podiel na zisku spoločnosti  
Príspevok na DDS vo výške 2 % zo zúčtovanej mzdy 
Penzijný program s mesačným príspevkom 2,5 – 6,5 % zo zúčtovanej mzdy  
Finančné príspevky pri svadbe, narodení dieťaťa a pod.  
Stravovanie priamo v závode na každej zmene – menu len za 0,84 € 
Bohatý sociálny program aj pre rodinných príslušníkov-športové aktivity, kultúrne podujatia, relax & 
wellness aktivity, jednodňové výlety 
Firemné eventy – Family day, Dobrovoľníctvo, Dni zdravia, Mikuláš pre deti, Vianočný večierok a pod. 
Firemný športový klub Continental Sport Club Zvolen  
Životné a úrazové poistenie  
Kariérny rozvoj a vzdelávanie  
Bezplatné finančné a právne poradenstvo 
Moderné, čisté a bezpečné pracovné prostredie s ergonomickým vybavením  
Bezproblémové parkovanie v areáli závodu 
 
 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. 
Cesta ku Continentalu 1, 96001 Zvolen 

cas_zv_zamestnanie@continental-corporation.com 

tel. 045 / 5318 634 

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
0907 727 204
0907 877 862
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 29. 03. 2019 do 04. 04. 2019 alebo do vypredania zásob.

Má kvalitné, vzduchom plnené pneumatiky s 
drôtovým výpletom ráfikov, voľnobežný prevod 
a V-brake brzdy na obe kolesá. Je vybavený 
pomocnými kolieskami. Hmotnosť bicykla je 
10,3 kg. Výška dieťaťa 107 - 138 cm.

DINO Bikes 165XC 2017 BMX 

bežná cena

99,90€

97 90 €

16“

Klubová cena

DINO Bikes Detská prilba Raptor

11 39 €
Klubová cena

Práca 
v Českej 
republike 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO
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VÝBORNÉ  
PLATOVÉ 

PODMIENKY

+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

VODIČ VZVVODIČ VZV
ZVÁRAČ CO2ZVÁRAČ CO2
ELEKTRIKÁRELEKTRIKÁR

OPERÁTOR VÝROBY

PRE KAŽDÉHO

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 

VÝROBY

VODIČ VZVVODIČ VZV
ZVÁRAČ CO2ZVÁRAČ CO2ZVÁRAČ CO2
ELEKTRIKÁRELEKTRIKÁRELEKTRIKÁRELEKTRIKÁR

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY

PRACOVNÍK

Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ 
CENA!
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