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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 
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Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

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

metabolizmu a výživy

 grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom

 uhorka a para-

 pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
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»Vymením 1-izb. byt v BB za 
2-izb. priestranný + terasa, 
bezbariérový, nízke nákla-
dy-vlastný kotol, bezprob-
lémové parkovanie, kľudné 
prostredie. 0902364423

»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
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Predám starožitné šperky. 
Písomne: Kancelária Malac-
ko, Bernolákova 1/A, 901 01  
Malacky

»Kúpim staré Primky, 
iné mechanické hodinky 
a strieborné mince. Tel: 
0905767777

»60 ročný hľadá prácu 
ako vrátnik príp. stráž-
nik aj na zmeny len B.B. 
09150620748

Občianska
riadková
inzercia
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    

Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

 0950 266 604 0950 266 604

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Bitufl exroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
  a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
  materiál zn. Index

KLAMPIARS T VOKLAMPIARS T VO

MONTÁŽ
STRIECH

ISTOTA NAD
VAŠOU  HLAVOU

0905 923 625

Komplexné práce:

tesárske  |  izolatérske
pokrývačské
Realizujeme aj odvetrané fasády
a montáž strešných okien

Spišská Nová Ves
Zimná 54

kltp@tulis.sk
www.tulis.sk

KL Ps.r.o.

STRIECH

0905 923 625

Realizujeme aj 
a montáž strešných okien

Spišská Nová Ves
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V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Jednou z  typických infekčných let-
ných chorôb je tzv. Legionárska cho-
roba známa tiež ako legionelóza. 

Táto forma zápalu pľúc je spojená 
s vysokou horúčkou a hnačkami a po-
stihuje najmä malé deti, starých ľudí 
a osoby so zníženou imunitou. Postih-
núť však môže aj celkom zdravých na 
dovolenkách či kúpaliskách.

Legionárska choroba je vyvolaná 
baktériami – legionelami (Legionella 
pneumophila). Mimoriadne obľubujú 
najmä sladkú vodu a  teplotu od 30 do 
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote 
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria 
najmä nedostatočne kontrolovanými 
klimatizáciami či vzduchotechnikou 
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách, 
v sprchách hotelov, detských táboroch 
a inými verejnými vodnými zariadenia-
mi (studne, vodovody, fontány či vo-
dojemy). Zaznamenané boli aj prípady 
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú 
na liečbu dýchacích ochorení v nemoc-
niciach.

Legionárska choroba bola prvýkrát 
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej 
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov 
v  americkej Philadelphii. V  lete toho 
roka sa tam stretli na konferencii ve-
teráni amerického vojska, ktorí začali 
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom, 
horúčkami a  zápalom pľúc. Z  221 na-
kazených zomrelo 34 mužov aj napriek 
okamžitej liečbe penicilínom.

Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptyle-
nými kvapalnými časticami v  plyne. 
Vstupnou cestou je ústna dutina a no-
sové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú 
na nosohltan a  postupne zostupujú 
prieduškami až do pľúc.

Inkubačná doba je 2 až 10 dní 
a klinické príznaky sú typické. Vysoké 
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť, 
hnačky , vracanie a  celkové vysilenie 
organizmu. Pri oneskorenej liečbe 
vedie u  oslabených pacientov až v  20 
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek, 
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch 
musia byť pacienti hospitalizovaní na 
jednotke intenzívnej starostlivosti a do-
stať infúznu antibiotickú terapiu. Pe-
nicilín je neúčinný. V najťažších prípa-
doch je nutná umelá pľúcna ventilácia.

Ďalšie ochorenie, ktoré legionely 
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to 
miernejšia forma legionárskej choroby 
s  horúčkou, kašľom, svalovou slabos-
ťou, ale bez známok zápalu pľúc.

Prevencia legionelózy spočíva naj-
mä v  pravidelnej údržbe a  čistení kli-
matizačných zariadení. Pri pobyte v do-
volenkovom rezorte je vhodné nechať 
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche, 
pričom batériu otočíme na najvyššiu 
teplotu. Týmto jednoduchým opatre-
ním necháme odpustiť a  vysokou tep-
lotou zahubíme baktérie zo sprchovej 
hlavice v prvom prúde vody.

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť

» Miško Scheibenreif
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Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba 
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí, 
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho 
vyhláškami smernicami, formulár-
mi a pečiatkami. 

Majú tituly veterinárnych doktorov 
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si 
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu, 
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do 
práce srdce. A po návšteve kontrolórov 
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze 
sa na Slovensku už vyrába z doveze-
ného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú 
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami 
nevychovali ani jednu ovcu alebo kra-
vu, chodia šikanovať farmárov. Som 
zvedavý, koho budú chodiť o pár ro-
kov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v 
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za 
teliatko priviazané k matke, vyžadujú 
od farmárov štatistiky a geometrické 
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam, 
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a 
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať. 

Poznám kňaza, ktorý vracia do ži-
vota stovky ľudí z okraja spoločnosti. 
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým 
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov, 
ktorí na jeho práci za desať rokov nena-
šli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú 
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Prá-
ca je pre nich terapiou a vyrobený syr 
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to 
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na 
strednom Slovensku vykynožiť všetky 
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v 
histórii často trpelo tým, že sa našlo 
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom 
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje 
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí pre-
nasledujú a oberajú o peniaze ľudia 
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v 
kanceláriách, oháňajú sa európskymi 
predpismi a sú „pápežskejší ako pá-
pež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali 
zdravý rozum, svedomie a srdce? To 
vás v škole naučili iba predpisy a aro-
gantné správanie? Ste platení z práce 
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás 
nechce, aby ste poru-
šovali predpisy, ale 
neničte diela, ktoré 
vznikajú dlho a 
pomáhajú ľuďom. 
Veď život človeka je 
viac, ako európsky 
predpis a ego 
pána dokto-
ra.

Bez srdca

» Ján Košturiak

nechce, aby ste poru-
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Kvalitný materiál pre 
nerozbitné zasklievanie 
a prestrešovanie
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Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 
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vždy v UTOROK v týchto termínoch:
6.8. , 27.8. , 17.9. , 8.10. , 

29.10. , 19.11. , 10.12. 2019
Malachov . . . . . . . . . 9,00 hod.

Poniky . . . . . . . . . . . 9,30 hod.

V. Šalková. . . . . . . . . 9,50 hod.

Nemce. . . . . . . . . . . 10,05 hod.

Selce . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.

Priechod. . . . . . . . . 10,35 hod.

Podkonice . . . . . . . 10,50 hod.

Slov. Lupča. . . . . . . 11,05 hod.

Lučatín . . . . . . . . . . 11,20 hod.

V. Ľubietová. . . . . . 11,35 hod.

Strelníky-h. zbroj.. . 11,50 hod.

Medzibrod . . . . . . . 12,05 hod.

Brusno . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Nemecká-Coop . . . . 12,35 hod.

Predajná . . . . . . . . 12,50 hod.

Valaská. . . . . . . . . . 13,05 hod.

Brezno-Tesco. . . . . . 13,20 hod.

Čierny Balog . . . . . 13,35 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
9.8. , 30.8. , 20.9. , 11.10. , 
----- , 22.11. , 13.12. 2019

Budča . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Kováčová . . . . . . . . . 9,15 hod.
Sliač . . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Sielnica. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Veľká Lúka . . . . . . . 10,05 hod.
Hronsek . . . . . . . . . 10,20 hod.
Vlkanová-has. zbr.. . 10,35 hod.
Badín . . . . . . . . . . . 10,50 hod.
Lieskovec-pošta . . . 11,20 hod.
Zolná. . . . . . . . . . . . 11,35 hod.
Očová . . . . . . . . . . . 11,50 hod.

Dúbravy-Coop . . . . . 12,10 hod.
Stará Detva . . . . . . 12,25 hod.
Kriváň . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Korytárky. . . . . . . . 13,00 hod.
Hriňová. . . . . . . . . . 13,15 hod.
Detvianska Huta. . 13,30 hod.
Látky. . . . . . . . . . . . 13,45 hod.
Stožok. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Vígľaš . . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zvolenská Slatina . 14,50 hod.
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a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 
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„Na svete sú tri druhy správ. 
Pravdivé, pravdepodobné, a 
nepravdivé. Pravdivé sú vý-
sledky športových zápasov, 
pravdepodobné sú predpo-
vede počasia a nepravdivé 
všetky ostatné.“ 
Mark Twain, americký autor a 
humorista 1835 - 1910 

Protagonisti Brexitu si sami nepria-
li jeho realizáciu. Dokladá to hneď 
niekoľko faktov, z ktorých najsil-
nejším je mrazivé ticho, keď zistili, 
že to šialené referendum „vyhrali“. 

Ďalším je, že okamžite prestali použí-
vať mnohé frázy, ktoré omieľali v kam-
pani ako zaručené fakty. Jedným z nich 
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov 
libier každý týždeň a mohli by sa inak 
použiť na verejný zdravotný systém. 

Omyl, ktorý prekvapil
Záujmom Faragea, hlavného protago-

nistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo 
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov. 
V tom momente by mali obrovský poli-
tický kapitál – pri akomkoľvek konflikte 
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať 
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to 
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli ne-
istote ohľadom Brexitu o 170-250 mlió-
nov libier, libra sa prepadla o zhruba 15 
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j. 
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá 
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre 
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného 
človeka čísla doslova likvidačné. 

Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa 
pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť 
domov, že?“ 

Avanturizmus s ekonomikou
V Británii je 11 percent pracovnej sily 

z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik, 
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent 
pracovnej sily, by musel byť v poslednom 
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísa-
ný závet, pretože by ho nevzali útokom 
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnáva-
telia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu 
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým, 
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie 
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde 
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide 
o kvalifikované profesie, akými sú zdra-
votníci, elektrikári alebo ďalší technicky 
personál. Ja som napríklad Energy As-
sessor, čo znamenalo rok vo firme brigá-
dovať po víkendoch, potom kurz a až po 
roku praxe som plne schopný túto prácu 
vykonávať. Koľko času to zaberie zdra-
votníckemu personálu, elektrikárom a 
podobným, radšej ani nešpekulujem. 

Zmanipulovaní občania
Veľká Británia je bytostne závislá na 

zahraničných zamestnancoch a importe. 
V prípade neriadeného Brexitu sa zosy-
pe jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlav-
ná brána s EÚ), ako aj tunel popod La 
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na 
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a 
nastane logistická katastrofa. Vypoklon-
kovať sedem percent pracovnej sily pri 
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slo-
venskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá) 
je ekonomická aj politická samovražda. 

UKIP (Brexitova strana) sa v posled-
ných voľbách ani nedostala do parla-
mentu. Toryovci (konzrvativna strana) 
stratili väčšinu a vládu si udržali iba in-
vestíciami do Severného Írska. Vlani sme 
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý 

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu 
nechce moslimov. Stačila jediná moja 
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z 
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z 
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu. 

Plán ako si vyrobiť politický kapitál 
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo. 

Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
– Veľká Británia

(Pozn. Red.: Ide o príklad politického popu-
lizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dô-
sledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov 
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpe-
čení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmani-
pulovaných občanov. Ale to bude už neskoro 
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého 
dôsledky môžu byť veľmi zlé

Pokoj iba zdanlivý                                                                                              Foto: archívu autora

SPOLOČNOSŤ
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PoLiTiCkÁ iNzERCia / RELaX, aUTo-moTo

skoda-auto.sk

Reklama od VWFS. Sú�až trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustra�né foto.
R
K

 NaRovinu
F I N A N C O V A N I E

14 990 € 
TAKTO SKVELO VYBAVENÁ

NOVÁ ŠKODA SCALA
Prí�te, vyskúšajte a vyhrajte ju na dovolenku
      u najbližšieho predajcu ŠKODA.

  TEMPOMAT

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

LANE ASSIST

  FRONT ASSIST

EASY START – BEZK�Ú�OVÉ ŠTARTOVANIE

  6 AIRBAGOV PARKOVACIE SENZORY

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR,
EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPMFUNKCIA PREFILL

MULTIKOLÍZNA BRZDA

SYSTÉM KESSY

EMERGENCY CALL

Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

PZP| | |PZP| | |

 

 

 

MERKURY BROKER, s.r.o.
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Nie celer, ale zeler.
Slovenčina naša

Nie ucpávka, ale  upchávka. 
Nie udusať, ale ubiť, utĺcť. 
Nie úplavica, ale červienka. 

Nie úkol, ale úloha.

Slovenčina naša „Každý hovorí o počasí, ale 
nikto pre to nič neurobí.“ 
Mark Twain, americký autor a 
humorista 1835 - 1910 4 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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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. 0918 421 069 

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

Akcia platí od 26. 07. 2019 do 01. 08. 2019 alebo do vypredania zásob.

LG 65UK6300 / LED TV

480€
UŠETRI

4K
UHD

A

619 € 1099€

+ DARÈEK
MAGICKÝ OVLÁDAÈ

K
DAÈ

65” / 164 cm

85
-0
00
5

pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
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_0
49
8

HĽADÁM


