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Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

ceny diela môže byť dojednaná na čas
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas
zhotovenia diela, alebo na čas po zhotovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo
možné určiť či bude cena diela splatná
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada
ceny diela v splátkach.
Objednávateľ a zhotoviteľ si môžu
zmluvne dojednať aj zaplatenie preddavku, ktorý bude následne započítaný do ceny diela. V prípade, že výška
ceny diela nebola v zmluve o dielo
dojednaná, platí, že za zhotovenie
diela je objednávateľ povinný zaplatiť primeranú cenu, ktorú v prípade
pochybností určí súd na návrh jednej
zo zmluvných strán. Ak nebola výška
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale
strany sa dohodli na spôsobe určenia
ceny diela, určuje sa cena diela týmto
spôsobom.
Existuje viacero možností ako
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob
určenia ceny diela, a to určením ceny
diela pevnou sumou, určením ceny
diela odhadom, určením ceny diela
podľa rozpočtu, určením sumy paušálnou sumou a určením ceny limitom.

V minulom článku sme v stručnosti načrtli zmluvu o dielo, pričom sme
sa venovali najmä predmetu zmluvy
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku
budeme venovať pozornosť ďalšej podstatnej náležitosti zmluvy o dielo, ktorou nepochybne je aj zmluvné dojednanie týkajúce sa ceny diela. V prípade
ak by takáto dohoda o cene v zmluve
o dielo absentovala bola by zmluva
o dielo neplatná.
Okrem dojednania ceny diela je
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli na spôsobe určenia
ceny, prípadne sa dohodli, že cena
bude určená dodatočne po uzatvorení
zmluvy o dielo, a to formou dodatku
k nej. Je potrebné uviesť, že pod dohodou o cene zmluvných strán zmluvy
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné
zakotvenie záväzku objednávateľa, že
za dielo vykonané zhotoviteľom zaplatí dohodnutú odmenu. Vo väčšine
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu
v peňažnom plnení, nie je však vylúčené, aby bolo ako odplata dojednané
nepeňažné plnenie, alebo určité konanie, ktoré objednávateľ vykoná ako
protihodnotu za vykonanie diela zhotoviteľom.
Od dojednania spôsobu určenia je
potrebné rozlišovať dojednanie spôsobu platenia ceny diela. Zmluvné strany
sa môžu dohodnúť na viacerých spôsoboch platenia ceny diela. Splatnosť
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AKCIA

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

Príjem vlákniny ide správne ruka
v ruke s príjmom tekutín. Ak je veľa
vlákniny a málo tekutín, môžu sa objaviť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu,
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je
veľa tekutín a málo vlákniny, môže sa
objaviť redšia stolica až hnačky.
Nerozpustná vláknina, najčastejšie celulóza, nestrávená odchádza von
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správny pohyb celým tráviacim systémom.
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpustná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny,
strukovín a ovsených vločiek obsahuje
pektín a β-glukány, ktoré vo vodnom
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže
so sebou strhávať prebytočné látky. Základnou liečbou vysokej hladiny tukov
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrovnaných hladín krvného cukru, je strava
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo
zeleniny, ovocia a vločiek.
Denný príjem vlákniny má byť 2030 g/deň u dospelého, závisí od veku,
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem
vlákniny u väčšiny ľudí u nás je nízky, približne polovičný. Jej zvyšovanie
v strave ale treba regulovať postupne,
nárazové zvýšenie môže byť sprevádzané tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka
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Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.
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BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

AKCIA
GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!
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OBROVSKÉ Y

MARCOVÉ Z¼AV

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýšený príjem môže nepriaznivo ovplyvniť
vstrebávanie niektorých minerálnych
látok, napríklad horčíka, vápnika, zinku, ale aj niektorých liekov.
Množstvo vlákniny v 100 g potraviny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g, celozrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy,
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6
g, biela ryža 1 g.
Príklad raňajok s dostatočným obsahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vločiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne
veľký banán alebo jablko) a 10 g orechov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr.
polovica vlašského orecha má hmotnosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny
vieme ovplyvňovať napríklad druhom
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahuobsahu
jú 2-3 g vlákniny v 100g,
0g, bobuľoviny (maliny, ríbezle,
ezle,
čučoriedky) a jahody 5-6
g. Ovsené vločky môžu
ôžu
byť zaliate vodou, mliekom alebo jogurtom
m
podľa chuti.

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

4E3U9R

5E1U5R

Výber zo 70 druhov
akciových
vchodových dverí

PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
najlepšie
VONKAŠIE
ceny
ŽALÚZIE
v regióne
A MARKÍZY

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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POLITICKÁ INZERCIA

JUDr. Štefan Harabin:
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia,
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť. Som jediný kresťanský a národný kandidát na
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl.

Budem priamy. Vážení voliči SNS a Smer-SD.
Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či prostredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnutiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a
sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte váhajú a nie sú rozhodnutí.
Slovenská národná strana do prezidentského súboja
nepostavila svojho kandidáta. Oceňujem tento štátnický akt od predsedu SNS Andreja Danka. Som presvedčený, že moje hodnoty sú aj hodnotami SNS ktorá vznikla
pred 148 rokmi s jej prvým predsedom Viliamom Paulínym-Tóthom.
Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť,
že týmto hodnotám som verný celý svoj život a
aj naďalej budem.
Budem mať na pamäti vašu podporu a garantujem
Vám, že hodnoty ktoré spoločne zdieľame, budú mojím
krédom vo funkcii Prezidenta Slovenskej republiky.
Budem si vážiť každý Váš hlas.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.
Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na
to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spoločne zdieľame.
Hrdé a sebavedomé Slovensko, rodina ako základ
národa, spravodlivosť pre všetkých, to súhodnoty, ktoré
sú hodnotami voličov a sympatizantov všetkých kresťanských a národných strán.
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči Kresťanskej demokracie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

Budem si vážiť každý Váš hlas, hlas ktorý nebude len
hlasom pre Štefana Harabina, ale bude hlasom pre hrdé,
sebavedomé, demokratické, právne a kresťanské Slovensko.
Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako ako mne
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak naše hlasy neprepadnú
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán. Je to
voľba občanov. Nezabudnime na to.
Prihováram sa Vám aj slovami Martina Rázusa :
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene
Áno, aj mnohí voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“
sú dnes postavení pred otázku koho voliť. Chcete naozaj
to, aby sa o prezidenta Slovenskej republiky uchádzala
Zuzana Čaputová? Stelesnenie liberálneho zla?

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu
prezidenta Slovenskej
republiky

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
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Váš Štefan Harabin,

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bruselských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, podporovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postupnej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či pomalého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťanské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

ä 3 ( .2 4 ( / ( 7 D V
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
Zemianske Kostoľany 0903 546 644

76-0016

www.ekoqelet.sk
ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj

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

oceľového šrotu a farebných kovov
Topoľčany 0903 567 336

Chcete si
podať
inzerát?

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.

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
» PREDÁM 2.IZB. Byt Nitrianska Streda za 37000 eur č.t.
0904885539

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám rodinný dom v
Nitrici 0903294766

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Predám nepoužitú škridlu /Poltár/ cca 150ks 0911
207 190

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

terasy

» Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

AKCIA ZĽAVA DO 30%

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

15 HĽADÁM PRÁCU

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

» Kúpim ľudové kroje 0902
708 047
» Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777

16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

CIA
R
E
Z
IN 9 135
0905

71

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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721190084

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
TO19-10 strana-
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Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Za Slovensko,
tradície a právny štát

33-0003
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

7
POLITICKÁ INZERCIA , POSTREH, RADÍME
ME
/ PRÁCA,/ SLUŽBY
EDITORIÁL

Pellegrini a Laššáková:

Folklór je naším národným bohatstvom
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ŠKOLA, RADÍME / PRÁCA, STAVIAME

Podcenená estetika
V časopise o školstve som zachytil
rubriku, v ktorej porovnávali vybavenia škôl. Na jednej z fotografií bola
trieda s klasickými lavicami a oproti
nej trieda s neštandardným usporiadaním stolov, pri jednom z nich mohlo
sedieť viacero žiakov. Pritom bolo všetko tak zladené, že to pôsobilo ľahko a
moderne. Viacero z vyobrazení pochádzalo zo zahraničných škôl, o ktorých
je známe, že sú materiálne i priestorovo štedré. Okrem uvedeného časopisu
si často prehliadam školy v krajinách,
ktoré sú vzdelávaniu naklonené oveľa
viac ako na Slovensku.
Estetika školy je veľmi dôležitý výchovný, ba vzdelávací prvok. Nie nadarmo sa hovorí, že prostredie vychováva. Prostredie pozitívne vplýva aj
na klímu školy a som presvedčený, že
ovplyvňuje aj výkon žiaka. Niežeby si
tento fakt naše školy neuvedomovali,
avšak slovenské školstvo nepripravuje
školám podmienky na to, aby sa aj táto
zložka rozvíjala. Narážame pri tom na
dva problémy: Budovy škôl sú staré,
dispozične nevhodné pre súčasné
vzdelávanie a v typickom panelákovom štýle, kde estetika nebola prvotná. Druhým problémom je to, že škola
nemá peniaze na rekonštrukciu alebo
vybavenie, ktoré by ju približovalo
modernej dobe. Financie musí zháňať prostredníctvom rôznych výziev
alebo prosí o pomoc sponzorov. Inou
cestou je inovovať školu po častiach,

Základné pokyny k voľbám

čoho efekt sa prejaví po veľmi dlhom
čase. Často sa dlhodobej premeny školy aktuálni žiaci ani nedočkajú. A tak
sú prevažne v klasických učebniach s
klasickým vybavením, kde výnimočne svieti intetaktívna tabuľa či dataprojektor. Dizajn chýba, žiaci sú svedkami akéhosi eklekticizmu starého s
novým alebo navzájom nesúvisiacich
prvkov. Akýkoľvek atypický alebo estetický nábytok, hoci na súčasné vyučovanie vhodnejší, je drahší, preto sa
uprednostňuje klasické unifikované
vybavenie. Je to na škodu veci, lebo v
moderných školských systémoch už
dávno pochopili, že škola má byť ergonomická, ekologická, vkusná, dizajnovo a funkčne vybavená. To všetko
si žiada síce náklady v situácii, keď sa
financie na školstvo záhadne strácajú. Okrem toho je mnoho budov škôl.
Osvietení kompetentní by však dokázali preklenúť aj tieto prekážky.
Škola má poskytovať zázemie nielen na vyučovanie, ale aj na čas prestávok, stravovania či záujmovej činnosti. Je pol dňa domovom pre budúce
generácie, ktoré tiež raz budú posudzovať svoje okolie, životné prostredie
a isto ho budú zveľaďovať, upravovať.
Alebo budú k nemu ľahostajní. Nedostatok peňazí na túto stránku školy
určite formuje aj vzťah žiakov k nej a
ich vkus.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlásil voľby prezidenta
Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb
nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.
Právo voliť prezidenta Slovenskej
republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky, teda občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň
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konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol vo svojej
žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo
volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu už iba výlučne
osobne (alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby), najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019;
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3.
2019) v úradných hodinách obce. Obec
vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi - meno a priezvisko, rodné
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.

» Zdroj: MV SR

Referendum Za lepšie Slovensko
Politici nemajú
záujem riešiť skutočné problémy ľudí a
preto sme sa rozhodli poprosiť ľudí, aby
nám pomohli zmeny
presadiť cez referendum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či
súhlasíte:
1. Aby politici a štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia zaplatili z vlastného. 2. Aby si každý okres
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3.
Aby každý občan získal za účasť na každých voľbách a referende jeden deň dovolenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby
pracujúce a študujúce matky mali nárok na
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si
matka a otec mohli 3 roky „materskej“
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov
malo nárok na bezplatné miesto v škôlke. Inak by rodič každý mesiac získal odškodné vo výške príspevku na starostlivosť
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na

vymáhanie výživného na dieťa mohla
matka zveriť centru právnej pomoci. 10.
Aby štát umožnil odchod do predčasného dôchodku tomu, kto odpracoval 40
rokov a materská i rodičovská dovolenka
sa počítala do odpracovaných rokov. 11.
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím boli oslobodení od
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné poisťovne zaviedli bezplatné objednávanie
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu,
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpustené úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádzkovanie hazardných
hier na výherných
prístrojoch a automatoch. 17. Aby si
zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť
zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické
operácie ako dva
týždne?

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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POLITICKÁ INZERCIA, REDAKČNÉ SLOVO / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

A už je tu pôst!
Škaredá streda je za nami, aj keď,
napokon, bola celkom pekná. S rešpektom, že ide o jedno z liturgických
pomenovaní popolcovej stredy, prvého
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popolcová streda má byť aj pripomienku cieľa či smerovania vlastného života. Už
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu
dať nový, nádejný impulz. Budeme si
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe,
nenávisti, ale práve tak rovnako nádeji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba
samých.
Existuje množstvo dôvodov, prečo
sa obávať tohto výberu, najmä po niekoľkotýždňovom
predchádzajúcom
sledovaní „diskusií“ na sociálnych
sieťach. Až sa nechce zdravým rozumom prijať, koľko hlúpej prízemnej
nenávisti je v mnohých okolo nás a
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v
ktorom treba niekomu nakopať góly do
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás
všetkých. Výber kandidátov je široký,
pri čítaní niektorých mien spomedzi
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-
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ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté
dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí,
skúseností, len preto, že rád by sa povozil, do auta na výlet? Teraz budeme
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľkokrát už sme boli vo voľbách podvedení,
oklamaní, koľkí nám toho už nasľubovali, takmer raj na zemi. A keď boli
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme
chybu, že to opäť dopustíme.
Na jar je čas aj na jarné upratovanie, bez výnimky, aj v paláci najvyššieho ústavného činiteľa v štáte. Urobme
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v celom našom štáte. Nie iba v podobe doteraz večných a už naozaj otrepaných
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho,
ale v mene nás, občanov.
Veľa šťastia milí čitatelia a tentoraz mnohí z
vás aj voliči. Dobrú ruku
pri výbere – myslite pri
tom na vaše deti a ich
budúcnosť tu, na
Slovensku.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10
RELAX
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

vodiča MKD

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

0903
3 405
405
5 588
5
5 983 602
0905

94-0044
044

24

0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

45-0080

v čistom + diéty + Bonusy)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 135
najlepšia

45-0091

najrýchlejšia
• s.r.o.
u ë K X P Q U V P Í E K u Q R C V T Q X C V G ľky
u \ C O G U VP C P Í u F Ô E J Q F E Q X KC

ejšie
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VIZITKY

Prezuť či neprezuť?

0905 719 135

Na balkón či na gelender
Keďže nie každý musí vedieť, čo
podľa slovníka slovenského pravopisu
znamená slovo gelender, najskôr vysvetlime, že ide o ozdobné zábradlie.
Napríklad na podstienku pri chalupe.
Ľahko ho spoznáte podľa toho, že ho
od jari do jesene skrášľujú prevažne
muškáty. Muškáty sú u nás, ale aj v
okolitých krajinách mimoriadne obľúbené, pretože nevyžadujú špeciálnu
starostlivosť.
Stačí kúpiť umelohmotný hrantík
farby ladiacej s oknami, zohnať drenáž
- piesok, drobný štrk alebo kamienky,
čo je poruke, asi do cca 3 cm výšky, doplniť zeminou vhodnou pre balkónové
kvety (na značke nezáleží, môže byť aj
bežný záhradnícky substrát) a zasadiť
zakúpené, alebo prezimované zakorenené sadeničky. Krásne vykvitnú aj tie
najlacnejšie v 10 kusových balíčkoch,
najobľúbenejšie sú obyčajné červené
ťahavé, pretože najviac kvitnú. Na jeden meter možno vysadiť 8 koreňov.
Ak chcete, aby pekne kvitli, je potrebné pravidelne hnojiť. Na podporu
kvitnutia nezaškodí občas nechať substrát preschnúť, lepšie je polievať ráno.
Muškáty netreba príliš zalievať, nepretržite vlhký substrát im skôr ublíži. Najlepšie sa im darí na oknách, ktoré sú as-

poň čiastočne chránené pred vetrom,
tiež neobľubujú celodennú páľavu.
Ak máte svoje rastliny, ktoré ste prezimovali, už v marci je ich treba preložiť
na svetlé stanovište s teplotou 15 – 16 °C
a musíte ich začať intenzívnejšie polievať a postupne aj prihnojovať. Klasické
muškáty krúžkované treba zrezať dosť
radikálne, aby sa rozkonárili a bohato
kvitli. Všetky výhonky skráťte približne na 5 – 7cm. Na každej rastline ponechajte tri až štyri najsilnejšie výhonky,
každý s tromi alebo štyrmi očkami. Pri
presadení skráťte aj korene.
Krátko ešte o fuksiách - na jar im
vytvarujte korunku, pričom ročné výhonky skráťte na dva páry listov. Keby
ste to neurobili, rastliny nebudú mať
dostatok kvetov. Keďže fuksie majú
vyššie nároky na teplo, na balkón ich
vykladajte medzi poslednými. Umiestnite ich do polotieňa, lebo slnko by im
spálilo listy.

» red

Prezúvanie na zimné pneumatiky
má zákonom stanovené jasné podmienky, no pri prezúvanie letných
pneumatík žiadna zákonná povinnosť
neexistuje. S výnimkou konštatovania,
že ak je na vozovke súvislý sneh až do
konca marca, ak takú situáciu možno
predvídať. Ak napríklad jazdíte v regiónoch s vyššou nadmorskou výškou,
alebo sa tam chystáte, predvídať by ste
sneh na ceste mali aj v marci.
Letné pneumatiky však majú rovnako ako tie zimné svoj význam. Ich
obutie sa oplatí nielen z bezpečnostných, ale aj (hoci sa to nezdá) z finančných dôvodov. Zimné pneumatiky sú
špeciálne navrhnuté pre chladné zimné počasie. Svoje pozitívne vlastnosti
strácajú s rastúcou teplotou. So stratou
ich pozitívnych vlastností sa znižuje
bezpečnosť jazdy, zvyšuje sa spotreba
a zhorší sa aj komfort jazdy. Brzdná
dráha zimnej pneumatiky sa pri vyšších teplotách výrazne predlžuje, a to
až o 20 percent. Dôvodom je menšia
styčná plocha zimných pneumatík a
tým aj nižšia priľnavosť.
Zmes používaná na výrobu zimných pneumatík nie je určená do vysokých teplôt. Na rozpálenej vozovke tak
môžu byť zimné pneumatiky vyložene
nebezpečné. Jazda na zimných pneu
zvyšuje v letných teplotách spotrebu
paliva až o desať percent. Navyše sa
zhoršuje stabilita a ovládanie vozidla.
Dôležitá je dlhodobá tendencia po-

časia. Hraničná teplotou pre prezutie
pneumatík zo zimných na letné je 7 °
C. Práve nad touto teplotnou hranicou
stráca zimná pneumatika svoje kladné
vlastnosti. Teplota by sa ale nad touto
hranicou údajne mala pohybovať dlhodobo. Nie je to tak, že akonáhle sa
ortuť na teplomere vyšplhá na sedem
stupňov, musíte pneumatiky prezuť.
Pri príliš skorom prezutí totiž môžu
vodiča prekvapiť ranné mrazíky, ktoré
sú na začiatku jari časté. Navyše okrem
mrazíku môže prísť aj takmer nečakaná snehová pokrývka.
Ak sa jar hlási o slovo skôr, a zdá sa,
že tento rok to tak je, možno na letné
pneumatiky prezuť už počas marca.
Potom si však musia dať vodiči pozor
na úseky, kde je cesta označená značkou „zimná výbava“. A ešte čosi – obúvajte iba kvalitné plášte. To ovplyvňuje
počet kilometrov, ktoré majú za sebou,
váš štýl jazdy, technický stav vozidla
a neraz aj pochybný a na prvý pohľad
„výhodný lacný“ nákup.

» red

Je najvyšší čas predísť problémom Až keď sa mlčaním nasýtime
Jar sa poponáhľala, prišla príliš skoro. Nič proti nej, naopak. Iba si treba
pripomenúť, že spolu s jarou prichádza
aj veľké riziko pre zvieratá, ktoré s láskou chováme doma, práve tak, ako aj
pre ľudí. Agresor je spoločný – kliešť a
ním roznášaná kliešťová encefalitída či
Lymská borelióza. Pravdou je, že kliešte sú u nás aktívne už aj počas čoraz
miernejších zím. Ale práve v tomto období, keď sa porasty zazelenajú, nie sú
ešte kosené a my ich najviac práve pre
tú zeleň a krásu vyhľadávame, je kliešťov neúrekom.
Psíkov aj mačičky treba pred možnými následkami infikácie kliešťom
chrániť preventívne. Dnešné spôsoby
takejto ochrany sú už absolútne nenáročné na čas. Dokonca, chemické látky,
obsiahnuté v ochranných pipetách už
sú tak dokonalé, že doma nešíria po
aplikovaní žiaden nepríjemný pach.
Hovoríme o ochranných pipetkách od najrôznejších výrobcov. Používajú sa podľa živej hmotnosti zvieratka. Aplikujú sa na chrbtovú časť tam,
kde sa zviera nemôže olizovať. Pre ich
spoľahlivú účinnosť treba rátať s tým,
že po nanesení do kožucha zvieratka
trvá asi tri dni, kým ochrana nadobudne plnú funkčnosť. Z druhej strany,
nespoliehajte sa príliš na ich pôsobenie v zmysle ochrany proti kliešťom
po dlhšej dobe, ako po mesiaci. Áno,
spravidla dokážu chlpáča ochrániť aj
tri mesiace, ale to iba v prípade, ak sa

nekúpe, nie je často na daždi. Výrobcovia garantujú mesiac.
Ochrániť psa či mačku pred kliešťom možno aj špeciálnym obojkom, ale
najmä v rodinách s malými deťmi, ktoré všetko rady skúmajú, treba zabrániť
ich kontaktu s takouto protikliešťovou
bariérou.
Potom, samozrejme, existujú aj
protiparazitárne aerosoly. Ich účinok je
však krátkodobý, spravidla iba niekoľkohodinový. Sú však naozaj dobrým
pomocníkom pipetovej ochrany, ak
vieme, že strávime dlhší čas v prírode,
kde je veľká pravdepodobnosť výskytu
kliešťa.
Po každej vychádzke by chovatelia
mali zvieratko prezrieť a prípadne prisaté kliešte odstrániť. Ak sa tak stane
do 24 hodín od ich prisatia, prakticky
žiadne zdravotné riziko pre zviera nehrozí. Kliešte obľubujú miesta s mäkkou kožou, ako sú slabiny, uši, bruško,
často sa prisajú aj do okolia očí a nufáka.

» red

Žijeme v atmosfére neustálych slov.
Každý sa akosi potrebuje verejne vyjadriť, zaujať postoj, dať vedieť o sebe
a svojich názoroch. Ak o niekoho nemajú záujem médiá, nepozvú ho na
rozhovor či do diskusie, píše vlastné
blogy, strieda fejsbúkové statusy, formuluje osobné príbehy. Po 50-ročnom
monolitnom socialistickom životnom
štýle sa za pár rokov rozvinul nevídaný
pluralizmus. Zdôrazňovanie rozmanitosti sa stalo módnym trendom až
do absurdných podôb spochybnenia
základných princípov fungovania spoločenstva.
Zaiste je pochopiteľné isté precitnutie po dlhom období umlčiavania
či jediného „správneho“ názoru i svetonázoru. Pravda dlho zadržiavaná,
vnútorne zrelá, pretrpená vytryskla po
novembri 89´na povrch. Bolo o čom hovoriť, pretože desiatky rokov sa najprv
poctivo uvažovalo. I keď nepriaznivá
a neprajná doba, napokon vyformovala osobnosti veľkého ducha. Kultúra,
film, literatúra, noviny sa takmer nedali čítať a preto ani zásadnejšie nezasiahli ľudské srdcia. Boli len povinnou
nálepkou, škrupinou, ktorú málokto
bral vážne. Naopak, všetko toto motivovalo k hľadaniu pravdivého jadra.
Tajná literatúra, filozofické a náboženské samizdaty, scenáre filmov a diela
do šuplíka, keď sa raz budú môcť vydať.
Boli to časy tehotenstva, ktoré čakali
na vytúžený pôrod.
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Dnes akoby sa situácia obrátila.
Sloboda či lepšie svojvôľa nás natoľko oslepila, že nás prestalo zaujímať
hľadanie. Brodíme sa v záplave slov,
myšlienok, hotových chutí, až si nevieme vybrať. Prísun všetkého nás ovalil
a my prešľapujeme a nevieme, kde stúpiť. Stratili sme svetlo, ktoré nás vtedy
priťahovalo a vyťahovalo z tmy. Znova
sa potrebujeme stíšiť, prežiť liečivé mlčanie, stráviť, čo sa nám prihodilo za
posledných 20 – 30 rokov. Potrebujeme
o tom premýšľať a nevrhať sa do nových
dobrodružstiev. Nechcem povedať, že
by nás malo znova čosi zviazať do neslobody. Potrebujeme len väčší odstup
(nielen časový).
Keby sme menej hovorili, nemuseli
by sme ľutovať, čo sme povedali. Koľkokrát v strachu a v sebaobrane pred ponížením nespravodlivo útočíme. Slová
predchádzajú myšlienky. Vypovedané
a napísané je ťažko dodatočne korigovať. A potom vzniká nepriateľstvo
a budujú sa zákopy - medzi politikmi,
voličmi, medzi nami. Nazývame to pluralitou. Žiaľ, pluralita vzniká aj tam,
kde je jeden prameň, jeden cieľ a spoločné hodnoty. Tak veľmi potrebujeme
chvíľu mlčať, počúvať a premýšľať o
sebe. Otehotnieť múdrosťou a pokorou, ktorá jediná má potenciál nás opäť
zjednotiť. Pôst od večne hodnotiacich
súdov o druhých nás môže priviesť
k duchovne bohatšej vízii.

» Mária Raučinová, Fórum života
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Na preventívne prehliadky chodí len jeden z troch dospelých

Prevencia zachraňuje životy
Pri preventívnej prehliadke môže
lekár objaviť ochorenie v štádiu,
keď je ešte úplne vyliečiteľné. Napriek tomu, význam prevencie
Slováci podceňujú a túto možnosť
využíva menej ako jedna tretina z
nich.
K tomuto nelichotivému zisteniu dospel Inštitút zdravotnej politiky, ktorý
na svojej oficiálnej facebookovej stránke píše, že hoci zanedbávanie prevencie
nie je trestné, môže mať fatálne následky.

Tichí zabijaci nedajte im šancu
Na Slovensku patria k najčastejším
príčinám úmrtí srdcovo cievne a nádorové ochorenia, ktorým sa hovorí aj
tichí zabijaci. „Tieto ochorenia v počiatočných štádiách ťažko zbadať, necítime
bolesť a nevidíme nijaké príznaky. Práve
v tomto štádiu je však najlepšie začať s
liečbou, a aj to je jedným z dôvodov, prečo by sme nemali preventívne prehliadky ignorovať,“ uvádza sa na stránke
Inštitútu zdravotnej politiky. Prevenciu
považuje za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. „Aj z toho dôvodu sme ešte na jeseň
2017 rozšírili rozsah prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia,“ informuje jeho hovorkyňa Zuzana
Eliášová. U ľudí starších ako 15 rokov
pribudla napríklad možnosť bezplatnej
prevencie formou pečeňových testov. U
stomatológa je súčasťou preventívneho
vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú
zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. „Prehliadky môžu odhaliť
možný zdravotný problém a v prípade,
ak sa zistí ochorenie, jeho včasné identifikovanie umožní omnoho väčšiu šancu
na vyliečenie,“ dodáva Eliášová.

Na aké preventívne
prehliadky máte nárok a kedy?
Absolvovať

preventívne

prehliad-

ky, ktoré sú plne hradené z verejného
zdravotného poistenia máte možnosť u
všeobecného lekára pre deti a dorast,
všeobecného lekára pre dospelých, zubného lekára, gynekológa a pôrodníka,
urológa, či gastroenterológa.

Preventívna
starostlivosť o dorast a dospelých:
Na preventívnu prehliadku dospelých
zájdite k vášmu všeobecnému lekárovi.
Máte na ňu nárok raz za dva roky, ak ste
darcom krvi, orgánov alebo tkanív, tak
ju môžete absolvovať každý rok. Lekár
zhodnotí zdravotné riziká vyplývajúce
z vašej rodinnej anamnézy, vášho životného štýlu, skontroluje stav očkovania a
nasleduje komplexné vyšetrenie vášho
tela. Absolvujete aj odbery na hematologické (krvný obraz) a biochemické
vyšetrenia, čerstvo plnoletí poistenci a
poistenci nad 40 rokov absolvujú aj vyšetrenie krvných tukov - cholesterolu a
triacylglycerolov.

Preventívna
starostlivosť o deti a dorast:
Dieťa do 1 roku má nárok na deväť
preventívnych prehliadok u lekára pre
deti a dorast, pričom do troch mesiacov
sú to najmenej tri prehliadky a 18-mesačné dieťa má nárok na jednu preventívnu prehliadku. U detí od 3 do 18 rokov
je to potom jedna preventívna prehliadka raz za dva roky.

dvakrát do roka, poistenec nad 18 rokov
raz ročne a tehotné ženy dvakrát za to
isté tehotenstvo najskôr na začiatku
prvého a potom tretieho trimestra.

Preventívna
gynekologická prehliadka:

Urologická
preventívna prehliadka:

Ženy od 18 rokov alebo od prvého
tehotenstva majú u svojho gynekológa
nárok na jednu preventívnu prehliadku
za rok. Preventívna starostlivosť počas
tehotenstva im prináleží každý mesiac a
raz za šesť týždňov po pôrode.

Muži by nemali zanedbávať preventívnu prehliadku u urológa. Vo veku
nad 50 rokov majú na ňu nárok raz za
tri roky. Na pozore by mali byť aj tí muži,
od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm
prostaty a zájsť by teda mali k špecialistovi raz za tri roky alebo aj častejšie.

Preventívna
prehliadka u zubného lekára:

Prevencia a včasná diagnostika vám môžu zachrániť život.
foto zdroj DarkoStojanovic – pixabay

U zubného lekára má poistenec do 18 Preventívna
rokov nárok na preventívnu prehliadku gastroenterologická prehliadka:
Nie všetci vedia, že vo veku nad 50
rokov, alebo ak sa v ich rodine vyskytol
karcinóm hrubého čreva a konečníka
môžu bez ohľadu na vek raz za 10 rokov
absolvovať aj preventívnu prehliadku u
gastroenterológa. Pri negatívnej prvej
prehliadke sa potom robí v päťročných
intervaloch.
Netreba zabúdať ani na fakt, že jednotlivé zdravotné poisťovne ponúkajú
poistencom v rámci svojich programov
aj širší rozsah prehliadok, treba sa na ne
informovať.

Odštartovali
populačný skríning

U zubného lekára má poistenec do 18 rokov nárok na preventívnu prehliadku
dvakrát do roka.
foto zdroj jarmoluk - pixabay

Ak dostanete pozvánku na skríning,
určite stojí za to ho absolvovať, môžete
tým pre seba urobiť veľa. Ročne na Slovensku pribudne cez 30-tisíc nových
pacientov s rakovinou. Asi tretina pacientov sa vylieči, viac ako polovica dlhodobo prežíva. Nádorové ochorenia sú
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druhou najčastejšou príčinou úmrtí na
Slovensku, preto významným faktorom
znižovania celkovej úmrtnosti je práve
prevencia, ako aj včasná diagnostika a
následne včasná liečba. V súvislosti s
plnením úloh Národného onkologického programu odštartoval rezort zdravotníctva populačný skríning zameraný
na včasné odhalenie rakoviny hrubého
čreva a konečníka. Začal sa prvou fázou
na vzorke 20-tisíc ľudí. „U mužov je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením,
na druhom mieste sú pľúca a prostata.
U žien je kolorektálny karcinóm po rakovine prsníka druhým najčastejšie
sa vyskytujúcim nádorom,“ objasňuje
Zuzana Eliášová.

Zamerajú sa aj na ženy
Podľa informácií hovorkyne spustí
ministerstvo zdravotníctva v priebehu
tohto roka aj populačný skríning nádorov prsníka zameraný na ženy vo
veku 50 až 69 rokov. „Zdravotné poisťovne im odporučia pracoviská, ktoré
získali certifikát na vykonávanie mamografického skríningu,“ upresnila. Dodala tiež, že rezort zdravotníctva plánuje
v tomto roku rozbehnúť aj populačný
skríning rakoviny krčka maternice pre
ženy vo veku 23 až 64 rokov. „Prvé dva
odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity
týchto dvoch cytologických výsledkov
sa pokračuje v troj-ročnom intervale do
veku 64 rokov,“ uzavrela hovorkyňa. Keďže starostlivosť o zdravie je veľmi úzko
spätá práve s prevenciou a tú máme vo
svojich rukách, v žiadnom prípade by
sme ju nemali podceňovať.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Pomaly začína peľová sezóna

Peľoví alergici pred sezónou
Je tu však novinka, presnejšie informovanie o peľovej situácii. Prvé
dva peľové lapače – v Banskej Bystrici a v Bratislave, sú už namontované a začínajú zbierať prvé údaje
o výskyte peľu v ovzduší.
Čiastočné výsledky budú mať ľudia
s alergiou na rozličné druhy peľu rastlín, a drevín k dispozícii už v týchto
dňoch. Ďalšie merače v Trnave, Nitre,
Žiline a v Košiciach už na strechy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v uvedených mestách začali montovať tak, aby v desiatom kalendárnom
týždni (v stredu 6. marca) mohol RÚVZ
v Banskej Bystrici zverejniť kompletné
peľové spravodajstvo z celého Slovenska. Informovala o tom RNDr. Janka
Lafférsová z Oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod
ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby v SR.
Peľová sezóna vo všeobecnosti prináša väčšie aj zložitejšie problémy pre
ľudí, alergických na peľ rozličných drevín, rastlín a spór (plesní). „Polinózy
(peľové alergie) patria v súčasnosti medzi najčastejšie prejavy alergie a podľa
štatistických údajov nimi trpí viac ako
tretina populácie. Tieto nielenže znepríjemňujú život pacienta, ale ovplyvňujú

jeho výkon v práci, v škole, či zdravý
spánok. Peľová alergia je ochorenie, ktorému sa nedá vyhnúť. Nie je to chrípka,
ktorá človeka pri správnej životospráve
obíde. Vdýchnutiu peľu v ovzduší sa totiž zabrániť nedá,“ konštatovala RNDr.
Lafférsová.
RÚVZ Banská Bystrica je koordinátorom Peľovej informačnej služby v SR,
ktorá od roku 2006 pracuje pod gesciou
verejného zdravotníctva a koordinuje
prácu spomínaných šiestich monitorovacích staníc. Zároveň spravuje databázu výskytu peľu a spór húb – plesní v
ovzduší SR. „Na základe laboratórnych
analýz o výskyte, druhovom zložení a
množstve peľu sledovaných alergologicky významných rodov alebo čeľadí
rastlín v danom regióne, sú spracovávané aktuálne peľové správy. Tieto zverejňujeme pre laickú i odbornú verejnosť
aj s textovým komentárom a prognózou
na nasledujúci týždeň nielen na stránke www.alergia.sk, ale aj v tlačových
správach, ktoré zverejňujeme na www.
vzbb.sk a poskytujeme takmer všetkým
regionálnym i národným elektronickým a printovým médiám,“ povedala
RNDr. Lafférsová. RÚVZ B. Bystrica
ako koordinátor PIS úzko spolupracuje
napríklad s portálom www.alergia.sk ,
kde je prehľadné peľové spravodajstvo

Foto: Archív
rozdelené podľa skupín a jednotlivých
alergénov, aj podľa regiónov. Pre verejnosť a pacientov je možnosť dostávať upozornenia na výskyt vybraných
druhov alergénov e-mailom, sledovať
peľové spravodajstvo spojené s najrozsiahlejšou alergologickou poradňou a
viesť si online peľový denník s možnosťou porovnania príznakov s aktuálnym
výskytom alergénov. Pre odbornú verejnosť – najmä lekárov sú tieto možnosti

rozšírené o voľbu sledovania grafického
znázornenia aktuálneho vývoja peľovej
situácie (výber graf/tabuľka), resp. na
porovnanie je aj možnosť výberu časového obdobia aj z databázy uplynulých
rokov, zasielanie upozornenia na výskyt
vybraných druhov alergénov e-mailom i
formou SMS a aerobiologická poradňa.

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa
RÚVZ B. Bystrica

Začiatok záhradníkovho roka má svoje nemenné pravidlá

Neviete čo skôr? Poradíme!
Svieže trávniky, kríky, ktoré sú skutočne okrasné, záhony plné kvetov
a rodiace hriadky mladej zeleniny
a byliniek. To je sen každého, kto
má okolo svojho bývania nejakú
tú piaď zeme. Hoci aj iba balkón.
Prišiel čas pustiť sa do realizácie
tohto sna.
Záhradu jednoznačne treba pripraviť na novú sezónu. Do práce sa však
pustite premyslene, len tak vám totiž v
priebehu roka vaša záhrada rozkvitne
do krásy.

Čo určite treba
Zasiať semienka kvetov alebo zeleniny,
ktoré neskôr presadíte do voľnej
záhrady.
Orezať všetky rastliny, ktoré jarný rez
potrebujú.
Rezať ibištek a iné kríky, ktoré mali
kvety aj v zime.
Vytrhať vychádzajúcu burinu a odstrániť mach z trávnikov.
Rozmnožiť a presadiť izbové kvety.
Preriediť záhony kvetov a pohnojiť ich.

Náradie a zariadenia
Skontrolujte všetko, čo sa dá opraviť
opravte, čo nezvládnete, dajte do opra-

vy. Ak potrebujete objednať náhradné
diely, napríklad na kosačky, urobte
tak hneď, aj dva týždne bývajú dodacie lehoty. Do polovice marca by ste
mali mať všetko dokonale pripravené
a funkčné.

odstrániť zimnú ochranu a mali by ste
ich zrezať. V sade pozbierajte všetky polámané konáriky, uschnuté neopadané
lístie, prípadne plody, ktoré na jeseň
neopadli. Pod ihličnanmi mechanicky
odstráňte staré ihličie. Urobte jarný rez
a presvetlite korunu.

Trávnik
Na zakladanie nového trávnika je
práve v tomto období vhodný čas. Dôležité je použitie správneho substrátu,
čiže zeminy. Nezabudnite pred založením trávnika pôdu dobre vyhnojiť,
to vám totiž počas roka ušetrí mnoho
starostí. Už založený a pevný trávnik
prvý raz koste až vtedy, keď vám tráva
narastie do výšky 7 až 8 centimetrov.
Rýľom zarovnajte okraje. Trávnik zbavte
mach a iných nečistôt, prevzdušnite ho.

Pozor na burinu
Pravidelne plejte a okopávajte hriadky. Ekologický spôsob, ako zabrániť rastu burín, je nastielanie. Na okrasných
záhonoch môžete použiť drvenú kôru
a na zeleninových hriadkach netkané
textílie.

Trvalky a letničky

Pre trvalky by ste si v tomto období
mali pripraviť miesto. Urobíte to tak, že
odstránite vrstvu nástielky, skypríte a
pohnojíte pôdu, do ktorej ich plánujete
Ovocné stromy a kríky
V marci by ste ovocné stromy mali zasadiť. V marci vysádzajte skoro kvitprihnojiť a okolo kmeňov nastlieť na- núce otužilé trvalky a môžete tiež vysiepríklad prvú trávu z kosenia, slamu či vať skoro kvitnúce dvojročky a otužilé
geotextíliu, zabránite tak zbytočnému letničky.
výparu vlahy. Nezabudnite, že ešte pred
kvitnutím treba stromy ošetriť biologic- Úprava hriadok
kými prípravkami proti škodcom. Ak
Je najvyšší čas na odstránenie zimnej
máte v záhrade ovocné kríky, ako sú ochrany z hriadok a zo záhonov. Suché
napríklad ríbezle, maliny alebo egreše, steblá ozdobných tráv a stonky trvaliek
v marci by ste ich mali hlboko zrezať. Te- odrežte tesne pri zemi a dajte ich do
raz je vhodný čas aj na zrezanie kríkov kompostu. Mladé výhonky obmedzujú
kvitnúcich na sklonku leta. Z ruží treba v raste, uberajú ich o slnečné lúče a zni-
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foto zdroj Archiv

žujú prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť neželaný výskyt chorôb a škodcov.
Pre rast rastlín je dôležitý dusík a jar je
obdobie, keď ho potrebujú najviac.

Poslovia jari
Určite sú to narcisy. V tomto období
vysádzame narýchlené a predpestované rastliny s koreňovým balom. Je čas aj
na okrasnú vŕbu. Do polotieňa až tieňa,
na vlhké stanovištia, vysádzame prvosienky aj s koreňovým balom.
red
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Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie
môžete podať už len elektronicky
Spolu s blížiacim sa termínom na
podanie daňového priznania k
dani z príjmov sa musia všetky fyzické osoby - podnikatelia pripraviť na novinku pri podávaní daňového priznania.
Finančná správa podnikateľov upozorňuje, že daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu
podať už len elektronicky. Stihnúť to
musia najneskôr do 1. apríla. V dostatočnom predstihu pred samotným
podaním daňového priznania si však
musia splniť ďalšie povinnosti súvisiace s elektronickým podávaním dokumentov. Na elektronickú komunikáciu
je najskôr potrebné sa registrovať na
portáli finančnej správy. Fyzické osoby
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej
správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky, a nie sú stále zaregistrované, by tak mali urobiť v najbližších dňoch.

Čo budete
k registrácii potrebovať?
K registrácii si pripravte elektronický
občiansky preukaz s čipom (eID), respektíve kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). V prípade eID finančná správa upozorňuje, že v eID je potrebné mať
preinštalovaný platný certifikát vydaný
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy
platné certifikáty boli Ministerstvom
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete
aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom takzvanú dohodu o elektronickom
doručovaní. Po registrácii na portáli
finančnej správy je potrebné vykonať
proces autorizácie k daňovému subjektu. V prípade fyzických osôb podnikateľov je tento proces jednoduchší – proces registrácie a autorizácie finančná
správy zlúčila do jedného kroku. Je
preto potrebné, aby ste v registračnom
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia podá dňa 20.3.2019
správcovi dane oznámenie o predĺžení
lehoty na podanie daňového priznania
za rok 2018, v ktorom si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená,
že lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane sa posúva na
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové
priznanie v máji 2019, splatnosť dane
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť
vypočítanú v daňovom priznaní musí
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.

ilustračné foto
konanie s daňovým úradom“. Autorizácia správcom dane bude urobená
automaticky. V prípade eID/KEP v priebehu pár minút, ak sa rozhodnete pre
dohodu o elektronickom doručovaní
je potrebné aj osobne navštíviť daňový
úrad. Finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky v dostatočnom
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj
odklad daňového priznania je možné podať už iba elektronicky. Ak teda
chcete požiadať o predĺženie lehoty na
podanie daňového priznania, musíte
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte
podať daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný
podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Daňovník je
však povinný podať daňové priznanie aj
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda,
kalendárneho roka. Lehota na podanie
daňového priznania k dani z príjmov za
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. marca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na
nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019.
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

foto zdroj Bru-nO-pixabay

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň
Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť
základu dane na daňovníka, pričom za
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je
základ dane daňovníka rovný alebo je
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8
817,016 a jednej štvrtiny základu dane
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako
nula, nezdaniteľná časť základu dane
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďalšou z možností zníženia dane je uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane
na manželku/manžela, ako aj uplatnenie si daňového bonusu na vyživované
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o
príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

na podanie daňového priznania k dani
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba
povinná podať príslušnému správcovi
dane najskôr po uplynutí príslušného
zdaňovacieho obdobia a najneskôr
do konca zákonnej lehoty na podanie
daňového priznania za rok 2018, to je
najneskôr do 1.4.2019. Na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania si fyzická
osoba môže predĺžil lehotu na podanie
daňového priznania:
ɧ QDMYLDF R WUL FHO« NDOHQG£UQH
mesiace, pričom daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou môže
byť len koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

ɧQDMYLDFRģHVħFHO¿FKNDOHQG£UQ\FK
mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou
Možnosti predĺženia lehoty
môže byť len koniec kalendárneho mena podanie daňového priznania
Ak viete, že nestihnete podať daňové siaca, v ktorej podá daňové priznanie
priznanie včas, máte možnosť si záko- (31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).
nom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť. Musíte však
Ak si predĺžite lehotu na podanie dapodať oznámenie o predĺžení lehoty na ňového priznania k dani z príjmov za rok
podanie daňového priznania. Upozor- 2018, v tejto novej lehote uvedenej v oznáňujeme, že ak ste povinný komuniko- mení je daňová povinnosť aj splatná.
vať s finančnou správou elektronicky,
Zdroj informácií: Finančná správa,
oznámenie je potrebné podať na predFinančné riaditeľstvo SR,
písanom tlačive cez portál finančnej
Centrum podpory pre dane
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Lešenári
a stavbári pozor!

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 138.- EUR/1 osoba

www.facebook.com/alukogroup

94-0037

+421 948 672 122
+421 907 780 698

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

Firma FORSE
prijme

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

Skladník
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

Firma REMIREL s.r.o., CZ

Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

Práca v Českej republike

VO D I Č

VZV

Č CO2
ZVÁRA
ROBY
TOR VÝ
OPER Á
V
IK ÁRO
ELEKTR
V
VNÍKO
BY
PRACO
J V ÝR O
E
V
O
T
S
A
L
P
DO

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

61 0182

0903 431 191

85_0176

2400 EUR/mesačne Brutto
85-0005

2#* Ð

Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0023

Voľné termíny: 31.3 – 6.4. | 7.4 – 13.4. |
28.4 – 4.5. | 5.5 – 11.5. | 12.5 – 18.5.2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,
folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

5 1
3 4 2
6
2 4
1 7
3
1
6
2
5
3 9 4 6
7 2
1
9
1 3
2 7 4

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

45-0090

www.hrackybruder.sk
.sk
www.bruderhracky.sk
.sk
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