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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

Stredné Slovensko
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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

02 AUTO-MOTO / iné
» Predám 2-garzónku v
Kalnej nad Hronom, 0903
061020

03 BYTY / predaj
» Ponúkam spoluprenájom
3i bytu TY, sídlisko Východ
0903433709

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Príklad:
RP TO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777
» Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860
» ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI MINCE BANKOVKY VYZNAMENANIA POHĽADNICE A INÉ
0903868361
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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

Tieto voľby budú patriť obyčajným
ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a
arogancie vládnucich elít. Dozrel
čas, aby post prezidenta zastával
kandidát, pre ktorého sú záujmy
Slovenska a Slovákov prvoradé.

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

13 RÔZNE / predaj
» Predám domáce lúpané
orechy cena 7eur za kilo.
Možnosť poslať aj na dobierku 0908183721
» Predám prvorepublikový nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.com

14 RÔZNE / iné
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

INZERCIA
0905 719 135

47-013
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Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky,
národný, nezávislý a nestranícky
kandidát, bez peňazí oligarchov,
bez reklamného smogu a len s
podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
o mojej kampani si môžete pozrieť
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
vás o finančnú podporu, lebo viem,

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

12 DEŤOM

Východné Slovensko
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že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

33-0003

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

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

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice
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a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

33-0001

Streďanská 4055
TOPOĽČANY
topolciansko@regionpress.sk

Chcete si
podať
inzerát?

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

94-0020
020

TOPOĽČIANSKO
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov
Topoľčany 0903 567 336

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

76-0016

www.ekoqelet.sk
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HLAVU HORE, RADÍME, ZA ŽIVOT, ŠKOLA / SLUŽBY, PRÁCA

Standing ovation za umenie
zomierať
Ako po minulé roky aj tento rok Rozhlas a televízia udeľovala krištáľové
krídla v oblasti filantropie, hospodárstva, umenia, športu, vedy a inovácií.
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa
stalo udelenie ceny za inovácie a startupové projekty, predovšetkým mladým kandidátom. Cenu napokon získal
unikátny projekt študentov medicíny
z oblasti digitalizácie anatómie. Išlo
o program, ktorý v 3D zobrazení približuje skladbu ľudského tela. Vizitku
tejto skvelej súhry dynamickej modernej technológie s relatívne statickým
poznatkovým systémom korunovalo
úprimné vystúpenie mladého víťaza.
Ani jeho poďakovanie rodičom nepôsobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo
obraz užitočného previazania staršej
a mladej generácie.
Mimoriadne ocenenie získala prednostka paliatívneho oddelenie MUDr.
Kristína Križanová, jeho zakladateľka.
Počas jej dlhoročnej praxe prechádzalo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa,
akoby v sále i pri televíznych obrazovkách diváci osobne prišli do kontaktu
s ňou cez svojich príbuzných. Skúsenosť so zomieraním zdieľali s ňou asi

Kolonizátori

všetci. Aj keď sa o tom na verejnosti
málo hovorí, čo ona sama priznala ako
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne,
ako som už dávno v programoch tohto
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal
všetko zanedbané voči našim blízkym
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepojenie života a smrti. Ocenená zjavne zostala sama prekvapená tou atmosférou.
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka
paliatívnej medicíne možno zomierať
dôstojne a poďakovala, samozrejme,
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú.
Rozvoj paliatívnej medicíny je
jedinečný spôsob, ako neriešiť dilemu eutanázie, nerozhádať právnikov
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania
ľudí v posledných chvíľach života tak,
aby prekonali strach z bolesti a osamotenosti. Jedným z riešení je aj model
mobilných hospicov. Garantkou ktorého – mobilného hospicu Slnečnica
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by nestál o takúto odbornú a zároveň domácu starostlivosť?

» Mária Raučinová, Fórum života

Zahraničné firmy si kupujú našu
pôdu a stavajú na nej montovne, sklady
a supermarkety. Lákame ich na štátne
dotácie. A výsledok? Slovákom na Slovensku už nepatrí takmer nič. Štátnemu
podniku inej krajiny predáme náš štátny podnik a nazveme to privatizáciou.
Nový vlastník nemá lepšie technológie,
ani znalosti. A z našej firmy zmizne
kopa peňazí. Zahraničná farmaceutická
firma kúpi slovenskú, ktorá prosperuje.
Po rokoch tá slovenská firma už nemá
zákazníkov, produkty, licencie ani žiadne hodnotné zdroje. Iba vyžmýkané
pracovné sily. A „investor“ ide hľadať
ďalších hlupákov, ktorí sa chcú nechať
ošklbať. „Investorov“ často predchádzajú nadnárodné „konzultačné“ firmy
a banky. Majú analýzy a prezentácie.
Komu tieto pološpionážne organizácie
slúžia? Prenasledujú čínske firmy, lebo
technologicky predbehli americké (tie,
čo nikoho „nesledujú a poctivo platia
dane“ - Google, Amazon, Facebook,
Microsoft a pod.).
Veľkí a bohatí nechodia pomáhať
malým a chudobným. Pomáhajú sebe,
aj s podporou domácich lokajov. Hovorí sa o korupcii v našej krajine. Menej o
tom, koľko úplatkov pritieklo cez nadnárodné korporácie, aby získali štátne

Pozor, chrípka silnie!
kraji, osem v Prešovskom kraji, po štyri
v Nitrianskom a Žilinskom kraji, dve v
Banskobystrickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji), 20 základných škôl (12 v
Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a
Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji) a o
jednu základnú školu s materskou školou
v Banskobystrickom kraji.
Obranyschopnosť organizmu počas
chrípkovej sezóny možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu.
Získame ich konzumáciou dostatočného
množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať
si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C
– papriku, chren, citrusové ovocie, kivi,
zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C.
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne
dôležité dbať na čistotu rúk, treba si ich
umývať čo najčastejšie (vrátane každého
kýchnutia či zakašľania), a to teplou vodou a mydlom, v prípade núdze pomôžu
aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze.
Netreba zabúdať na niekoľkominútové
nárazové vetranie v miestnostiach. Počas
chrípkovej sezóny odporúčame upratovanie „navlhko“ – vírus chrípky prežije
v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní.

68-06

Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike
za 4. kalendárny týždeň 2019 naznačujú,
že chrípka je na výraznom vzostupe.
V 4. kalendárnom týždni 2019 bolo
hlásených 61 393 akútnych respiračných
ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 089,7
osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom
stúpla o takmer dvadsať percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v
Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6
382,1/100 000.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u
1 404 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo
všetkých ARO.
Ochorenia hlásilo 60 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 51
percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji,
najnižšia v Bratislavskom kraji.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho
procesu bolo v 4. kalendárnom týždni
2019 hlásené spolu v 72 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 51 materských
škôl (21 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom

» Zdroj: ÚVZ SR

SBS GUARDING s. r. o.
prijme do TPP aj živnostníkov

príjme strážnikov na prevádzky

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

v Topoľčanoch
36-0007

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk
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51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

objednávky a privatizačné projekty.
Čo sa s tým dá robiť? Kedysi by som
povedal, že treba zabrániť rozpredávať
národné bohatstvo. Ale už je neskoro.
Potrebujeme rozvíjať našich podnikateľov a ich podniky, prepájať sa, spolupracovať a zvyšovať svoju silu. Postupne získavať späť našu pôdu, fabriky a
zdroje. Prenikať do zahraničia. Nie preto, aby sme kolonizovali, ale spolupracovali, učili sa a stavali si tie najvyššie
méty. Dokázali to Štefánik, Murgaš, Bel,
Petzval, Bahýľ, Banič, Stodola, Jesenius
a ďalší. Viete napríklad, že prvý model
elektromotora na svete vymyslel Štefan Anián Jedlík, žlté taxíky v Amerike
založil John Daniel Herz zo Sklabine a
najznámejšiu príručku priemyselného
inžinierstva na svete zostavil Gavriel
y
Salvendy z Rimavskejj Soboty?
Máme na viac,
ať svoako vypredávať
iky a
ju pôdu, fabriky
zdroje. Učme naše
deti podnikať a vyvo, aby
tvárať bohatstvo,
naša krajina slúžila ľuďom,
ktorí tu žijú.

» Ján Košturiak
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Vyzývame hrdo niesť pochodeň
Európy
Tridsiatka významných spisovateľov,
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej
ceny, zareagovala na výzvu francúzskeho filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby
rozozvučali výstražné zvony a varovali
pred rastúcim nebezpečenstvom, ktoré
ohrozuje Európu. Je to podľa nich predovšetkým totalitarizmus, populizmus
a marxizmus. Európsku myšlienku vnímajú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu
výzvy vyberáme:
„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozýva sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši
nášho národa“! Znovuobjavme našu
„stratenú identitu“! Tento program šíria
populistické sily, ktoré zaplavujú Európu.
Neberú ohľad na to, že abstraktné pojmy
ako „duša“ a „identita“ často existujú iba
v predstavách demagógov. Na Európu
útočia falošní proroci, ktorí sú opití nenávisťou v delíriu z možnosti dostať sa do
žiary reflektorov... Európa je myšlienka,
ktorá sa nám pred očami rozpadá.
V tejto zhubnej atmosfére sa v máji
uskutočnia v Európe parlamentné voľby.
Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu,
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastrofálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť.
Stanú sa triumfom škodcov. Budú potupnou porážkou tých, ktorí ešte stále veria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho
a Komenského. Triumfovať bude politika

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Výsledkom budú výbuchy xenofóbie a antisemitizmu. Hrozí katastrofa...
Preto pozývame pridať sa k novému
hnutiu. Preto vyzývame k činu v predvečer volieb, ktoré odmietame ponechať
napospas hrobárom európskej myšlienky. Preto nabádame znovu hrdo niesť
pochodeň Európy, ktorá napriek svojim
chybám, omylom a občasným aktom
zbabelosti ostáva majákom pre všetkých
slobodných mužov a ženy na tejto planéte... Musíme teraz bojovať za myšlienku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju
pohltí vlna populizmu...“
Signatári: Vassilis Alexakis, Svetlana Alexijevic, Anne Applebaum, Jens
Christian Grøndahl, David Grossman,
Ágnes Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl
Kadaré, György Konrád, Milan Kundera,
Bernard-Henri Lévy, António Lobo Antunes, Claudio Magris, Adam Michnik,
Ian McEwan, Herta Müller, Ludmila Ulická, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman
Rushdie, Fernando Savater, Roberto Saviano, Eugenio Scalfari, Simon Schama,
Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla
Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llosa, Adam Zagajewski.
Manifest bol uverejnený 25. januára
2019 vo francúzskych novinách Libération. Jeho anglický text, ktorý uverejnili
noviny Guardian, preložil Štefan Olejník.

» red

Dedenie predstavuje všeobecný prechod
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp.
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp.
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv.
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť
možno súčasne na základe oboch týchto
dedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade,
že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa,
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej
skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)
Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti,
kosti,
posledné jedlo jesť 4-5
hodín pred spánkom.
kom.
Napríklad 1 malý keksík
ksík
denne navyše znamená
ená
vzostup hmotnostii
o 1-2 kg ročne.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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PRÁCA, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
Práca
v Rakúsku

prijme na TPP

STAVBYVEDÚCEHO

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

Požiadavky:
- riadiace a organizačné schopnosti
- odborná spôsobilosť stavbyvedúci
Základná zložka mzdy

(tesár, murár, inštalatér, a iné)
üĉóðþóXXR÷CóøĢƊ
Y]RóôłÿāĎòðýðāðúŝĂúĄ
|ÿāıĂÿôąþúýðĄñĈăþąðýøô
ðòôĂăþąýĢýĎúûðóĈzĄăýĢ
þąûĎóðśýôüôòúŭùðĉĈú

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jarošová

45-0030

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

|āôąøðòøýfþ 0948 592 954

od 1100,-€ do 1500,-€ Brutto
+ pohyblivá zložka mzdy a odmeny
Záujemcovia zasielajte životopisy:
jarosova@novosedliksro.sk,
príp. volajte 0907 731 489,
037 / 741 56 84-5

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0904 990 450
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99-0042-1

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190063

45-0006

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222
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ZAUJALO NÁS

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať
Chrípková sezóna na severnej pologuli trvá od októbra do konca
apríla nasledujúceho roku. Toto
ochorenie by sme však podľa odborníkov nemali podceňovať. Ide o
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích
ciest, ktoré treba vyležať.
Chrípka nie je banálne ochorenie
Chrípka patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. V niektorých prípadoch môže mať chrípka vážny
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest,
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu,
takže súčasne s vírusovou infekciou,
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a
čelových dutín, nosa, priedušiek a zápal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky sú staršie
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické),
osoby s oslabenou imunitou, tehotné
ženy a malé deti. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku
od prechladnutia?

plného zdravia triaškou. Prechladnutie
nie je sprevádzané vysokou teplotou,
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky
bežného prechladnutia trvajú kratšie a
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.

Chrípku treba vyležať
Liečba chrípky je v kompetencii
klinických lekárov. Ochorenie by sa v
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní
príznakov podávaním liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú.
Používajú sa iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby
choré osoby obmedzili na najnižšiu
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo,
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju
mýli so silným prechladnutím. Chrípka
má náhly nástup príznakov z plného
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným prízna- Vírus chrípky prežíva na odeve, pakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje hladkých povrchoch je to dokonca 24
sa suchým a dráždivým kašľom, často až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi- je umývanie rúk jednou zo základnách sa môže prejaviť nádcha a bolesť ných foriem prevencie chrípky. Dôlehrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. je dôležité navlhčiť teplou vodou, poK úplnému uzdraveniu obvykle dôjde riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne
do dvoch až štyroch týždňov od prvých opláchnuť. Celá procedúra by mala trpríznakov. Ak hovoríme o prechladnutí,
tak medzi typické príznaky sa radí nád- Aká je liečba prechladnutia?
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené
Liečba prechladnutia je podobná
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí

Vírus chrípky prežije aj dva dni

Chrípku by sme nemali podceňovať.
zdržiavať sa pár dní v domácom prostredí, piť veľa teplého čaju, minerálky,
prípadne užívať voľne dostupné lieky,
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvapvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému
čisteniu rúk treba podľa odborníkov
pristupovať zodpovedne a nevynechať
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor
medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú
utierku alebo čistý uterák. Ruky je
vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť
dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať
20 až 30 sekúnd.
ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplota sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje,
odporúča sa kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší
postup na základe klinického stavu a
podľa toho, či sa jedná o vírusovú alebo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní.
Pri respiračných ochoreniach spôsobených baktériami, lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.

foto zdroj: guvo 59 pixabay

Prameňom pôvodcu chrípky je chorý človek v akútnom štádiu ochorenia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným
aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj
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foto zdroj pixabay
nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie,
kedy sa od chorého na chrípku môžu
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní
od vzniku príznakov u dospelých a do 7
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť
je na začiatku ochorenia. Treba mať na
pamäti, že chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Na imunitu voči chrípke
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť
viackrát za sezónu
Príčinou je premenlivosť vírusu
chrípky a existencia viacerých typov
chrípkových vírusov. Preto sa nedá
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuďmi počas sezóny cirkulujú viaceré typy
vírusov chrípky a imunita voči jednému
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovanie sa odporúča najmä ľudom vo vysokom riziku
vzniku závažných komplikácií chrípky,
je potrebné ho absolvovať v priebehu
októbra a novembra, aby sa dostatočne
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hradia všetky zdravotné poisťovne, stačí
navštíviť svojho všeobecného lekára.
Informácie poskytol
Odbor epidemiológie Úradu verejného
zdravotníctva SR, Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk

"
(&$   

0800 162 162
www.stannah.sk

2#* Ð

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Firma REMIREL s.r.o., CZ
Fi
Práca v Českej republike

+421 918 607 897
+421 917 650 018
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- VODIČ VZV - ZVÁ
ÁR AČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽE
ENY - MUŽI - PÁR
RY )
- ELE
EKTRIK
K ÁRO
OV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽE
ENY - MUŽI - PÁR
RY )
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Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

