č. 8 / 22. FEBRuár 2019 / 23. ROČNÍK

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností
za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0027

STUDNE

87-0008

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
PLOŠNÁ

87-0008

INZERCIA
................................
0908 979 512

599,- €

549,- €

Kultivátor
STIHL MH 445 R

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!
od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, Tel.: 0905 866 578
E-mail: onufer.strechy@gmail.com

0908 208 908

Hattech, Jozef Hatala, Čsl. armády 19, Humenné, 0915 18 20 40

POSTELE Z MASÍVU
postele bodnarr zľavy až 30%

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

HUMENNÉ, Sninská 9
62-0006

Jozef Hatala
Humenné

62-0054

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

- ZDRAVOTNÉ
MATRACE
- KVALITNÉ
POSTELE
- ANATOMICKÉ
VANKÚŠE

tel.: 0915 880 808
www.postele-bodnar.sk Garancia najnižšej
žšej ceny na trhu Nakupujte priamo od výrobcu
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Motor: B&S / Serie 550 EX OHV RS
Menovitý výkon: 2,2 kW
Menovité otáčky: 3.100 ot/min
Pracovná šírka: 45cm
Priemer nožov Ø: 30 cm
Pohon: vpred / vzad
Hmotnosť: 37 kg

5 /m²

62-0096

Plechová strešná krytina
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REDAKČNÉ SLOVO / POLITICKÁ INZERCIA

Že by tu už bola?

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HU19-08 strana-

2

62-0008

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

0918 217 665

85-0052

rýchlo a lacno

Zemné výkopové práce

(PO-PI 10.00-15.00h)

PREPICHY
POD CESTY
27-0017-4

volajte: 0908 966 046
6

SERVIS
OKIEN

61_0028

finančná ochrana

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

Nedostávate do schránky novinyy HUMENSKO?
HUMENSK
66-0036

volajte

0905 638 627

NIČIA Vás DLHY ?
NEBOJTE sa SÚDOV !
DRAŽBA je PODVOD !

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.
Tentokrát rekordne
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

87-0013

7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

30 rokov na trhu 1989 - 2019

KAMENÁRSTVO
www.ﬁlarsky.sk

práce

Pokrývačské

Tesárske

AKCIE DO 31. 03. 2019

Klampiarske

Všetko
Vš
tk pre
re vašu strechu
strechu, prístrešky
prístrešky,
y altánky a iné
iné.
85_0034

256 079 SK - 0902 919 401

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

STRECHY

Stropkov

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM ZDARMA

SP - 0905

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0035

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

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

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

33-0001

Takto pred rokom

ALU RENOSTAV s.r.o.

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk
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Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363
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87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad
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ZDRAVIE, PRÁVNIK RADÍ / GASTRO

Vysoký krvný tlak?
(Ružovú tabletu nechajte radšej v lekárničke)
Lieky používané na liečbu vysokého
tlaku krvi označujeme ako antihypertenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s
rôznym mechanizmom pôsobenia na
ľudské telo, preto sa často u pacientov
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie
dávky pri vysokom účinku a malom výskyte nežiaducich účinkov.
Čo znamená správne užívanie liekov
na vysoký krvný tlak?
Jednoducho povedané, majú byť užívané dlhodobo, pravidelne v rovnaký
čas, vždy rovnako vo vzťahu k jedlu
a majú sa zapíjať vodou z vodovodu.
Väčšina antihypertenzív sa nemá kombinovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie
týchto liekov jablkovým džúsom, pomarančovou alebo grapefruitovou šťavou
môže viesť k zníženiu alebo dokonca
k strate ich účinku. Opačný extrém je,
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus,
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebávanie lieku nie je ovplyvnené, ak je odstup medzi liekom a ovocím aspoň dve
hodiny.
Stop ružovej tablete
Analgetiká patria medzi najužívanejšie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy,
kĺbov alebo svalov či chrbta častým
problémom. Hypertonik by mal vedieť,
že niektoré analgetiká znižujú účinok

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroidové antiflogistiká, medzi ktoré patria
ibuprofen, diklofenak, naproxen, meloxikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väčšina je v lekárni dostupná aj bez lekárskeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú
regulačné mechanizmy v obličkách,
ktorými znižujú účinok antihypertenzív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný
tlak natoľko, že lekár môže zvažovať
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo
nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie
je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej
strane existujú analgetiká, ktoré vyššie
uvedené vlastnosti nemajú, ide o kombinované analgetiká obsahujúce paracetamol, propyfenazón a kofeín alebo
im podobné analgetiká.
„Neškodné“ rastlinné prípravky
Účinok antihypertenzív znižujú tiež
niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší
účinok má sladké drievko. Jeho užívanie by preto malo byť opatrné a nemalo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade
pacientov s hypertenziou je vhodné sa
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dobré mať svojho lekára, ktorému dôverujete. Rovnako dobré je mať svojho lekárnika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte
viac vie o vašich liekoch – aj vďaka aplikácii www.interakcieliekov.sk. Využite
tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Záložné právo ako zabezpečovací
inštitút
V predchádzajúcom článku sme sa
pozreli na jeden z najčastejšie využívaných zabezpečovacích inštitútov,
ktorým je ručenie. V tomto článku sa
zameriame na ďalší zo zabezpečovacích inštitútov, ktorým je záložné právo. Všeobecnú právnu úpravu tohto
zabezpečovacieho prostriedku možno nájsť v Občianskom zákonníku.
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie
inštitúty záložné právo slúži ako prostriedok na zabezpečenie pohľadávky
a jej príslušenstva. Podstata záložného
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ
je v prípade, že dlžník neplní čo má,
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať
sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Záložné právo sa
zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu či zákonom.
Záložným právom môže byť zabezpečená nielen peňažná ale aj nepeňažná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby
bola hodnota pohľadávky určitá alebo
určiteľná, a to kedykoľvek počas trvania záložného práva. Záložným právom je možné zabezpečiť taktiež pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti
alebo ktorej vznik závisí od splnenia
podmienky. Pri zriaďovaní záložného
práva si je potrebné uvedomiť previazanosť záložného práva s existenciou

pohľadávky. S tým súvisí aj zánik záložného práva, keďže zánikom pohľadávky, ktorá bola záložným právom
zabezpečená, zaniká aj záložné právo.
Dispozícia s pohľadávkou však nemá
za následok zánik záložného práva, to
znamená, že prechodom alebo prevodom pohľadávky zabezpečenej záložným právom, záložné právo nezaniká,
ale v zásade prechádza na nadobúdateľa zabezpečenej pohľadávky.
Zákon však pripúšťa výnimky
z tohto pravidla, a to napr. vtedy, ak
si zmluvné strany v zmluve o zriadení
záložného práva dojednajú, že záložca
môže záloh alebo jeho časť previesť bez
zaťaženia záložným právom. Zálohom
môže byť vec, právo, iná majetková
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, alebo iných majetkových hodnôt, podnik
alebo časť podniku, iná hromadná vec.
Najčastejším dôvodom zániku záložného práva býva zánik zabezpečenej
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie
času, na ktorý bolo záložné právo zriadené.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Ach tá naša hmotnosť!

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

HU19-08 strana-

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

27-0017-5

0918 217 665

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

33-0003

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivitu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítomnosť väčšieho množstva tuku spôsobuje
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dôležitý ukazovateľ zdravia.
Dosiahnutie správneho pomeru medzi
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom,
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Takže kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram
svalu, ale zaberie väčší objem a telo človeka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Dosiahnutie optimálneho Body Mass Indexu
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnosti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru
tuku a svalov. Čím má človek menej tuku,
podkožného aj medziorgánového, vyzerá
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden
z cieľom, ktorý stojí na ceste k zdraviu.
Druhým je podiel svalov a tukov.
Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, nebuďte sklamaní. Ak si budete viesť údaje
o vašich mierach, porovnáte obvody pása,
bokov, stehien, alebo si dávate
zmerať percento tuku v tele,
určite rozdiely zaznamenáte, navyše máte pozitívne
ohlasy z okolia a jasne to
vidíte aj na voľnosti vo
vašom oblečení.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bioimpendančnými prístrojmi na špecializovaných pracoviskách, alebo mať zmeranú
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým
svalom - tricepsom, prípadne stačí aj obyčajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje
miery – obvod pása, bokov, ale môže byť aj
obvod ramena, stehna a lýtka.
Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú
sa namerané obvody, znamená to, že ste
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku
a narastá svalová hmota. V praxi máme
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyzerajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie
podielu tukov znamená aj zníženie rizikovosti na srdcovocievne a metabolické ochorenia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj
zlepšenie fyzickej kondície.
Už 10 kilogramov navyše oproti optimálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné,
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg svalov a rovnaké ubratie tuku v tele dodáva
vzhľad štíhlosti a jasných kontúr. To však
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva
kulturista. Iba má atletickejšiu postavu.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov
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Ešte sa to nespustilo naplno, Slovensko totiž začalo prázdninovať

Doprava v Bratislave,
aktuálne informácie, tipy a rady
Už niekoľko dní funguje bratislavská doprava v obmedzenom režime. Rozsiahle stavebné uzávierky,
opravy dôležitých cestných ťahov a
výstavba nových komunikačných
uzlov mimoriadne zasiahla do
cestnej premávky. REGIONPRESS
ponúka po prvých skúsenostiach
niektoré zistenia a návody.
Navigácie stratili zmysel

Rozhodne sa nespoliehajte na navigačné systémy, ktoré ste doteraz spoľahlivo pri cestách po Bratislave používali.
Najmä tie, ktoré sa neaktualizujú „on
line“, sú viac nebezpečné, ako pomáhajúce. Zavedú vás na komunikácie,
ktoré sú neprejazdné či dokonca majú
obrátený smer jazdy. Vhodné je počúvať
dopravné servisy a sledovať aktuálne
internetové informácie.

Pozor na jazdu v buspruhoch!

pravca nasadil do zrýchleného vlaku na
trati z Komárna, respektíve Dunajskej
Stredy, do Bratislavy súpravu z rýchlikových vozňov a navýši aj kapacitu
ďalších osobných vlakov v špičke. Avizované poschodové budú nasadzované
postupne.

MHD zadarmo do konca marca

Cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a
X72 budú až do konca marca jazdiť bezplatne. Rovnako bude do konca marca
s 50 percentnou zľavou k dispozícii týždenný celomestský lístok na MHD.
Obchádzková trasa ulice Mlynské
Nivy je pre MHD a taxi službu smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch
smeroch, vznikli tam dve nové zastávky MHD v oboch smeroch – pri budove
VÚB banky a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou. Linky 88 a 21 končiace pri
bývalej autobusovej stanici zostali bez
zmeny. V oblasti kruhového objazdu
Prievoz odporúča hlavné mesto počas
uzávierky využiť v smere z Vrakune a
Podunajských Biskupíc do západnej a
centrálnej časti mesta a mestskej časti
Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202
a autobusovú linku číslo 75. V smere na
Kollárovo a Hodžovo námestie odporúča linku číslo 202. V smere z Vrakune do
Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan
by mali ľudia využiť linku číslo 75. Obyvateľom Prievozu odporúčajú cestovať
aj linkou číslo 212.

Na Gagarinovej, Bajkalskej, ktoré sú
najviac zasiahnuté obmedzeniami, ale
aj na ďalších uliciach pribudli buspruhy.
MHD má absolútnu prioritu. Polícia
je odhodlaná zabezpečiť prejazdnosť
týchto pruhov priamym dohľadom na
mieste, ale aj inštaláciou zariadení,
ktoré môžu nezodpovedným vodičom
v rámci objektívnej zodpovednosti posielať za neoprávnenú jazdu v bus pruhoch mastné pokuty až domov. Ich výška môže dosiahnuť 99 eur. Mimoriadne
prísne je „hodnotené“ zaparkovanie či
iné odstavenie vozidla vo vyhradenom Na električenku aj prímestskými
pruhu pre MHD.
autobusmi
Využiť verejnú dopravu v období
rozsiahlych dopravných obmedzení v
Prednostné semafory
Na riadenie dopravy v Bratislave sú hlavnom meste vyzýva aj spoločnosť
využité aj inteligentné semafory, ktoré Slovak Lines, ktorá v Bratislavskom
linky MHD púšťjú smerom do mesta kraji zabezpečuje prímestskú autobuprednostne. Inštalované sú vo Vrakuni sovú dopravu. Hovorkyňa spoločnosti
na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakun- pripomína, že v rámci Integrovaného
ská, kde mávali vozidlá MHD najväčšie dopravného systému Bratislavského
zdržania. Preferencia verejnej dopravy kraja (IDS BK) môžu aj tí, ktorí sú držije aj na Bajkalskej, Popradskej a Košic- teľmi predplatných cestovných lístkov
kej. Na Páričkovej je vjazd povolený iba pre cestovanie po Bratislave, na území
mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj
pre MHD.
prímestské autobusy. Pri nástupe do
autobusu vodičovi povedia cieľovú zaPrímestské železnice
Na trati Bratislava – Komárno sa stávku, ku strojčeku priložia predplatný
začala navyšovať kapacita vlakov Re- cestovný lístok a cestujú v rámci predgioJet. V rannej špičke tak pribudli de- platného. Samozrejme, cestovať v autosiatky miest na sedenie. Súkromný do- busoch môžu aj na jednorazové lístky či

Novozriadené parkovisko v lokalite Zlaté Piesky
na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK.

MHD, kde vznikol vyznačený koridor
smerom na Páričkovu ulicu. Cyklistom
je aj naďalej prístupná Páričkova ulica,
Inteligentné semafory
Na viacerých hlavných križovatkách na ktorej je cyklojazda obojsmerne pov Bratislave sú svetelné dopravné zna- volená tak ako doteraz.
čenia nastavené tak, že ich intervaly
uprednostňujú mestskú hromadnú do- Livestream z kamier
pravu.
Aby ľudia mohli sledovať dopravnú
situáciu v reálnom čase na úseku, ktorým sa chystajú prechádzať, k dispozícii
Záchytné parkoviská
Mesto pre vodičov sprístupnilo tri bude livestream z kamier. Existuje tak
nové záchytné parkoviská. Pre cestujú- možnosť sledovať dopravnú situáciu
cich zo smeru Trnava a Senec odporúča vďaka 15 kamerám v teréne aj online.
magistrát využiť záchytné parkovisko
na Zlatých pieskoch pre 130 áut. Dve zá- Zmena v harmonograme OLO
chytné parkoviská sú vo Vrakuni. Jedno
Spoločnosť OLO začala vykonávať odje pri Cintoríne Vrakuňa s približne 250 voz odpadu v hlavnom meste už od 4:00
parkovacími miestami, na Baltskej uli- ráno. Majiteľov a správcov domov OLO
ci majú vodiči k dispozícii ďalších 200 v tejto súvislosti žiada o sprístupnenie
miest. Všetky záchytné parkoviská sú zberných nádob vždy deň pred plánovabezplatné a bez obmedzení. Magistrát ným odvozom. Pre uzavretie ulice Mlynpripravil aj odporúčané trasy, ktoré po- ské nivy budú vozidlá OLO oprávnené
môžu vodičom vyhnúť sa zápcham.
využívať Páričkovu ulicu s výnimkou
časti ulíc Revúcka a Pavlovova.

Operačné stredisko

V spolupráci s políciou zriadil bratislavský magistrát operačné stredisko.
linka, na ktorú môžu ľudia hlásiť problémy v doprave, ale pýtať sa aj otázky
v súvislosti s dopravnými riešeniami.
Mesto žiada občanov, aby v prípadoch
ak nejde o záchranu života, zdravia,
majetku, nevolali na tiesňové linky 158,
155, 150, 112, ale aby telefonovali na
našu linku 0800 24 2000. Je to dôležitá
vec, aby sme nepreťažili tiesňové linky a
neohrozili tak niekoho, kto ich skutočne
potrebuje.

V súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Bratislave odporúča magistrát
ako aj polícia v čo najväčšej miere obmedziť súkromnú osobnú dopravu a
zo strany vodičov voliť, ak je to možné,
na jazdu do mesta a z mesta najmä mimošpičkové časy. Plánujte si preto vaše
osobné aktivity v meste aj s ohľadom na
časové úseky dňa, kedy je intenzita premávky slabšia.

Tvorba pruhov pre RZP

Vodičom tiež pripomíname, že v prípade prednostnej jazdy vozidiel s taPre chodcov boli pripravené ob- kýmto právom – najmä Rýchlej zdravotchádzkové trasy a značenia pre poho- nej pomoci, polície a hasičov, sú povinní
dlný prístup na náhradnú autobusovú vytvoriť pre nich „jazdný pruh. Preto je
stanicu Bottova a do centra mesta. dôležité nechávať si dostatočné odstupy
Počas uzávery je pozdĺž ulice Mlynské v spomalenej premávke a v prípade ponivy priechodná iba jedna časť chodní- treby sa vyhnúť čo najviac vpravo alebo
ka popri Twin City. Prechod cez Mlynské vľavo, podľa toho, v ktorom, jazdnom
nivy je možný v mieste bývalej zastávky pruhu sa práve nachádzate.
red

Chodci bez zmien

Páričkova ulica iba pre MHD a cyklistov

Obmedziť osobnú dopravu
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko
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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
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

Ponúkame prácu na pozíciu

73ǳ/ȴà!,
7ǳ*,ȴ+Ȏ(

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

-Lȇ>ARGBJB
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
Ð?QNMūÐXĖIJ?BLĖÐXL?JMQƄÐ,( (

Nedostávate do schránky
noviny HUMENSKO?

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK

�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

volajte: 0908 966 046
6

4ÐNPęN?BCÐXĖSHKSÐLĖQÐKqƢCRCÐIMLR?IRMT?Ƅ
MBÐÐBMÐÐL?ÐRCJ ÐıęQJ?Ð
ͽàà, ͽͽàà alebo
e-mailom na MO>@>KHH ?>R @LJ

(PO-PI 10.00-15.00h)
85_0137

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

-LKȡH>JB
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
Ð RĞƢBūMThÐRSPLSQW
- cesta a ubytovanie hradené
ÐTĞNJ?R?ÐL?ı?Q
ÐKMƢLMQƄÐXĖJMFÐNMÐÐRĞƢBLG
- pracovný odev
Mzda:àͽͽàÒ

REKLAMA

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

V NOVINÁCH

������������������

85-0005

ceny už od

týždenná
distribúcia

rýchle
dodanie

12€

grafický návrh v cene
0908 979 512

BRIGÁDA
ROZNOS NOVÍN

HUMENNÉ
(KUDLOVCE)
min. 28,40 €

09-40

0908 966 046
distribucia.hu@regionpress.sk
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� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

