
    dušaa
NOVI

NKA

srdce
VÝHRY za viac ako

Hra o veľ ké ceny

3 100 €

Keď láska 

hreje i spaluje

Záhadné čierne madony

Stromy ako lekári 

       duše i tela

Zjavenia v Medžugorí

Smiech posilní vzťahy

Podľahol Ježiš čaru ženy?

Leží hrob Metoda 

v naftových poliach?

Noviny pre zdravú myseľ a telo

Osudové vzťahy: Rómeo a Júlia,

 Sládkovič a Marína, Kleopatra...

Mária a Jozef

Bachove esencie: 

Sila kvetín v kvapkách

Recepty 
z jahôd 

aj špargle

                 môže liečiť

č. 3, ročník II. , 16. 5. 2017, cena 0,79 €

9 772453 924004

0 3

Tajomstvo 

templárskych 
pokladov

'

    dušaa
NOVINK

A

srdce

Jana 
z Arku
Prečo ju 
uznávali 
davy?

Záhadné úmrtia

9 772453 924004

0 4

Lesné ovocie: Zdravie 

v každej bobuľke

Červená čiapočka, 
draci, 
príšery...

Brutálny 
život 
rozprávkový

Noviny pre zdravú myseľ a telo

Národu obetovali 
srdce a dušu, 

zaplatili životmi 
Tajomstvo na dne 

       biblického 
       Galilejského jazera

Šťastný vzťah? 
       Naučte sa hádať!

Sila odpustenia

č. 4, ročník II. , 11. 7. 2017, cena 0,79 €

Chutné 
recepty rreecceeeppppttyy rreecceeeppppttyy

Leto u babičky

Najväčší Slováci

M. R. Štefánik 
Ľudovít Štúr
Alexander Dubček 

Fatimské 
zjavenia

a slnečný 
zázrak

Vyrobte si    
     živú vodu 

    dušaa
NOVINKA

srdce
Noviny pre zdravú myseľ a telo

č. 1, ročník III. , 15. 1. 2018, cena 0,89 €

Najtajomnejšia 
katedrála

ANJELI 
skutočne 
existujú!

	Psychosomatické  
ochorenia nie sú výmysel

	Odhaľte tajomstvá  
najznámejších symbolov

 Klamstvá a lži – naozaj nás dobehnú?

IZBOVÉ RASTLINY

FAŠIANGOVÉ 
TRADÍCIE

VYHRAJTE

Hra o veľ ké ceny

4 000 €

REINKARNÁCIA
Čaká  
nás nové  
zrodenie?

Lahodné recepty 
ľahké i tradičné

9
77
24
53

92
40
04

0
1

Zamestnajte

Potvrdili to Slováci

Mystické príbehy,  
súťaže, krížovky, sudoku...

Noviny 
pre zdravú 

myseľ  
a telo

Srdce 
a duša

Nové číslo  
v predaji!

 Existencia anjelov vedecky 
dokázaná!
 Najtajomnejšia gotická 
katedrála 
 Ako správne urobiť očistu 
tela?  
 Reinkarnácia: Čaká nás 
nové zrodenie?  
 Psychosomatické ochorenia 
nie sú výmysel  
 Zamestnajte izbové rastliny 
ako čističky vzduchu
 Tajomstvá najznámejších 
symbolov 
 Klamstvá a lži – naozaj nás 
dobehnú?   
 Fašiangové tradície 

tipy
Fotokniha  
od Happy Foto
Náš smartfón sa plní foto-
grafiami, ktoré zachycujú 
náš život a ľudí s ktorými 
sa stretávame. Nájdu sa medzi nimi 
aj fotky, ktoré majú pre nás výnimočnú 
hodnotu. Skôr než by sa stratili kdesi 
v útrobách smartfónu alebo  v počítači, 
porozmýšľajte, či by ste z nich dokázali 
vyskladať väčšiu alebo menšiu fotoknihu. 
Happy Foto ponúka až tri spôsoby ako si 
ju vytvoriť. Môžete využiť online spôsob 
prostredníctvom stránky www.happy-
foto.sk, pomocou programu HappyFoto 
DESIGNER alebo novou aplikáciou Happy-
Foto-MOBILE. Prostredie na výrobu fotok-
nihy poskytuje jednoduché ovládanie, 
množstvo efektov, clip artov atď.

Pre malých i veľkých
Novinkou v sortimente predajní Lidl sú Pi-
kok Pečeňové mini paštéty za skvelú cenu. 
V balení s veselými obrázkami nájdete päť 
samostatne balených drobných paštét 
v črievku, ktoré si môžu vychutnať deti aj 
dospeláci. Sú jemné, s lahodnou pečeňo-
vou chuťou, bez glutamanu, obohatené 

vápnikom i vitamínmi. 
Balenie v črievkach je 
veľmi praktické - jedna 
mini paštétka postačí 
na bohato natretý rožok 
či chlebík, takže vždy si 
môžete dopriať čerstvú 
porciu. 
Cena: 0,99 €/ 300 g, Lidl

Valentínsky tip: 
Povedz to Milkou!
Každý má svoj príbeh lás-
ky a niekoho, kto si zaslúži 
vaše vyznanie. Pripravte svojej 
milovanej polovičke dve sladké 
prekvapenia v jednom. Kúpte si špeciálnu 
valentínsku edíciu praliniek Milka a priamo 
na obal vpíšte svoj zamilovaný list, odkaz či 
báseň. Krásneho Valentína!

Aj vy zvažujete, že si vyriešite svoju bytovú 
otázku obľúbeným stavebným sporením, 
ale zarábate primálo? Alebo chcete takým-

to spôsobom zabezpečiť bývanie pre svoje deti?  
Práve týchto skupín sa najviac dotknú zmeny, 
ktoré navrhuje Ministerstvo financií SR. Staveb-
né sporiteľne prehlasujú, že nový návrh poškodí 
stavebných sporiteľov, stavebné sporiteľne a v ko-
nečnom dôsledku celú spoločnosť.
Rozmenené na  drobné, možno povedať, že zú-
ženie okruhu poberateľov štátnej prémie podľa 
veku bude do istej miery diskriminačné. „Štát už 
nehodlá podporovať sporenie pre deti a umožniť 
im v  18-tom roku veku mať dostatok vlastných 
financií na vlastné bývanie. Naopak, chce im ná-
rok na  štátnu prémiu zrušiť,“ uvádza predseda 

predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich 
Béreš. Na ilustráciu, stavebné sporiteľne majú ak-
tuálne približne 150-tisíc klientov do 18 rokov.

Zmeny nepotešia 
ani menej zarábajúcich

Nárok na  štátnu prémiu by podľa navrhova-
ných zmien nemali mať ani sporitelia, ktorí za-
robia 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy 
v  národnom hospodárstve (nad 1155,70 eur.) 
Momentálne však stavebné sporiteľne nemajú 
povinnosť skúmať príjem sporiteľov, preto z ná-
vrhu novely nie je jasné, ako by sa mali k tomu-
to údaju dopracovať. Pravdepodobne to opäť 
vo zvýšenej miere zaťaží nielen sporiteľne, ale 
najmä aj samotných klientov. 

PSS zabojuje proti zmenám 
v stavebnom sporení

 

veľký radca

Rytmus života  2120  Rytmus života

Čoho sa dotýka  návrh novely zákona  o stavebnom sporení?  zrušenie štátnej prémie pre deti a mladých do 18 rokov
 zrušenie štátnej prémie pre ľudí zarábajúcich viac ako 1,3-násobok priemernej mzdy zrušenie objektívneho vzorca na výpočet štátnej prémie

 zrušenie štátnej prémie pre klientov s medziúverom alikvotné vyplácanie štátnej prémie v prvom roku sporenia
 zrušenie inštitútu tzv. „priateľských sporiteľov“ otvorenie systému stavebného sporenia pre všetkých na prvé tri mesiace roka 2019
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Súťaž
JACK HLÍVÁK PRE IMUNITU 
DETÍ v období chrípok 
a nachladnutí!
Ak sa trápite, že sú vaši 
najmenší každú chvíľu chorí, 
stavte na cmúľacie tablety 
Imunit® Hliva ustricová 
s Rakytníkom Jack Hlívák. 
V každej tablete nájdete pravý poklad 
– vitamíny, minerály, beta-glukány 
z hlivy ustricovej, extrakt z rakytníka, 
jód a 1 selén. Selén a vitamíny B6 
a B12 napríklad prispievajú k prirod-
zenej imunite a obsahovaný vitamín 
D3 udržiava normálny stav kostí.
Súťažná otázka: Obsahuje prípra-
vok Imunit® Hliva ustricová s Rakyt-
níkom Jack Hlívák betaglukány?
Stačí do 13. 2. 2018 poslať správnu 
odpoveď na mail: sutaz@rytmuszi-
vota.sk. Traja z vás získajú balíček 
Imunit® Hliva ustricová s Rakytní-
kom  Jack Hlívák.

Ministerstvo ďalej navrhuje aj zrušenie 
štátnej prémie vo fáze medziúveru, čo by 
znamenalo predĺženie doby splatenia me-
dziúveru pre všetkých klientov. Aj toto 
opatrenie by opäť finančne zasiahlo najmä 
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, vráta-
ne seniorov. Do problémov by sa mali dostať 
aj tzv. priateľskí sporitelia, ktorí si síce spo-
ria, ale úver nečerpajú. Odmenou pre nich 
je úrok a práve štátna prémia. A o tú by ale 
mali prísť. To sú dôvody, prečo sa stavebné 
sporiteľne rozhodli vzniesť voči predlože-
nému návrhu novely zákona o  stavebnom 
sporení zásadné pripomienky a  varujú, že 
všetky spomínané návrhy by znamenali re-
dukciu novej bytovej výstavby na Slovensku 

a poškodili by najmä stavebných sporiteľov 
s nižšími príjmami. „Verím však, že sa nám 
podarí zachovať tento systém, ktorý za  25 
rokov pomohol riešiť  problémy s bývaním 
viac ako 2 miliónom klientov. Urobíme 
všetko pre to, aby sa prípadné zmeny sta-
vebným sporiteľov dotkli čo najmenej alebo 
vôbec,“ hovorí I. Béreš s  tým, že v  staveb-
nom sporení sa v súčasnosti nič nemení. Že 
aj naďalej je tu pre každého, pre všetkých 
a stále rovnako výhodné. V PSS si aj naďalej 
výhodne a bezpečne nasporíte na svoje lep-
šie bývanie. Ak budete potrebovať viac, má 
pre vás pripravenú pestrú ponuku úverov. 
Myslí tiež na  bezpečnosť - poistí vás, vaše 
bývanie aj váš úver.        (dk)

Okolo stavebného 
sporenia sa opäť „dejú 
veci“. Podľa sporiteľní 
sa pripravovaná nove-
la zákona o stavebnom 
sporení dotkne tých  
najzraniteľnejších – 
detí a ľudí s nižšími 
príjmami.

Ak zmeny prejdú, dostať 
sa k novému bývaniu bude 

zase o niečo zložitejšie.

+ mystické príbehy, 
krížovky a mnoho iného
Už v predaji!

V najnovšom vydaní 
dvojmesačníka Srdce 
a duša sa dočítate:


