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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
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BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
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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
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KY 30.000 Kysucko=CA+KM
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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 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 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.

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
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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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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.

03
118

02
17

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
OB

YČ
AJ

NÍ
 ĽU

DI
A 

a 
ne

zá
vi

sl
é 

os
ob

no
st

i (
OĽ

AN
O)

, Z
ám

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7

0905 593 810



PK19-13 7

7
kultúra, Školy



PK19-13 8

8
služby, stavba

0905 593 810
pezinsko@regionpress.sk
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H ADÁTE UDÍ - zamestnancov, živnostníkov?
Inzerujte v rubrike PRÁCA, info: 0905 963 035, 0905 593 8100905 593 810
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0905 593 810

pezinsko@regionpress.sk
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