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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com
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2500 x 1250 x 12mm

4,09€/m� 12,78€/ks

KVALITA
21 druhov

             
SKLADOM

SUPER CENA
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OSB III doskyOSB III dosky

Areál - bývalý Porobetón HENCOVCE, tel. 0905 961 079

saldor@azet.sk              www.saldoor.sk

AKCIA AKCIA
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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòaS

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA
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PREPICHY
        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk

0940 707 621

Maľujeme
PLOCHÉ

STRECHY
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8Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793  0905 503 222

www.e-zahrada.sk

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačky - HUSQVARNA AUTOMOWER
REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačky - HUSQVARNA AUTOMOWER

P i l á 1 Mi h l 0905 105 793 0905 503 222

yyy
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka

Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie
Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 
pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Tieniaca technikaTieniaca technika

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

rorozozozozzzzozozo dddddddddiieddid l VVVám áámm vvvvrávrárááátimtimtimtimtimimimmmmmmt e.

Tie i t hh kiki t iii i t h ii t h iii aca tech iki t h iki t h iii aTieiTi i t h ikii t hh ikiktechnikatechnikaTienTienniacaniaca ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Využite skvelé
       letné zľavy!Využite skvelé
       letné zľavy!

Kvalalititaa ývývýrorobkbkbkoo
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Č. 13 / 29. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK
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VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala

62
-0

03
1

ELEKTROINŠTALÁCIE

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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ZDRAVIE / ZáHRADA, SLUŽBY

ZÁHRADNICTVO

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0908 993 466
www.zasas.sk
0908 993 466

www.zasas.sk
GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉGAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY

MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY
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Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

TIP na výlet
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

Od základov až po strechu... 0918 623 064     0915 135 811   

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.sk
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

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

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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TIP na výlet

DO
M

AŠ
A

Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša



HU19-27 strana- 4

4
LEto

Letné horúčavy a extrémne vysoké 
teploty nás vedia poriadne potrá-
piť. Spôsobiť môžu prehriatie orga-
nizmu a zdravotné komplikácie, či 
už ide o zvýšenie telesnej teploty, 
malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, 
závraty, nevoľnosť, či zvracanie. 
Prinášame preto užitočné rady ako 
všetky nástrahy letných dní lepšie 
zvládnuť ako aj základné pravidlá 
prevencie proti následkom horú-
čav.

Dospelý človek by mal počas dňa vy-
piť najmenej tri litre vody. V horúčavách 
obmedzte nápoje s obsahom cukru, 
chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je oby-
čajná voda. Pite pravidelne, v menších 
dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápo-
je. Potreba pitia rastie nielen v závislosti 
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej 
aktivity a zdravotného stavu. Vodu pite 
aj vtedy, keď smäd necítite.

Deťom doprajte čistú vodu
Pre deti je na uhasenie smädu najlep-

šia čistá pitná voda, môžete ju striedať 
s neperlivými minerálnymi vodami a 
nesladenými ovocnými či bylinkovými 
čajmi. Množstvo vody, ktoré detský or-
ganizmus potrebuje, závisí aj od veku a 
hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje 
od 60 do 100 ml na kilogram hmot-
nosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v 
predškolskom veku je to 100 ml/kg, v 
školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa od-
porúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na 
kilogram hmotnosti. Najmä u detí dbaj-
te na to, aby pili pred, počas i po fyzickej 
námahe.

Seniori doplňte aj vitamíny
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie 

pitného režimu pre seniorov. Ich orga-
nizmus obsahuje menej tekutín, orgány 
pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať 
tekutiny spoločne s odpadovými látka-
mi. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre 

tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť 
počas celého dňa. Najvhodnejšia je čis-
tá pitná voda, pri výbere minerálnych 
vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu 
sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia 
na vysoký krvný tlak a obsah sodíka 
vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo 
vyššom veku je dôležitý aj príjem vita-
mínov, ktoré môže senior dostať priamo 
v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesla-
dené ovocné šťavy alebo džúsy bez che-
mických prísad, ktoré je dobré zriediť 
vodou.

Chráňte si hlavu 
vhodnou pokrývkou

Pri pobyte vonku počas horúčav ne-
podceňte riziko úpalu. Vzniká intenzív-
nym priamym slnečným žiarením na ne-
chránenú hlavu a zátylok. Prejavuje sa 
zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami 

hlavy, povrchným a zrýchleným dýcha-
ním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. 
Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, 
či majú deti pokrývku hlavy, kvalitné 
slnečné okuliare a natierať im pokožku 
ochranným krémom s vysokým ochran-
ným faktorom proti UV žiareniu. Deti 
mladšie ako jeden rok by sa vôbec ne-
mali vystavovať slnečnému žiareniu.

Zvoľte vhodné oblečenie
Letné oblečenie by malo byť ľahké, 

vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svet-
lých farieb. Syntetické materiály nie sú 
vhodné, pretože neumožňujú odparo-
vanie potu. Pozor na zvýšenú fyzickú 
námahu – robievajte si častejšie pre-
stávky v tieni a v čase medzi 11 až 15 ho-
dinou sa na slnku vôbec nezdržiavajte.

Ochlaďte sa zdravo 
s klimatizáciou

Znášať horúčavy pomáha klimatizá-
cia, dôležité však je, aby bola správne 
nastavená a udržiavaná v čistote. Udr-
žiavanie konštantnej teploty v interiéri - 
bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť 
najmä deťom a seniorom. Nevhodne na-
stavená klimatizácia spôsobuje bolesti 
hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie 
imunity i celkovo organizmu, angínové 
bolesti, pocit upchatého nosa, boles-
ti dutín, chrbtice, či svalov. Ak máte 
chladný prúd vzduchu nasmerovaný 
do tváre, vysušuje vám kožu, oči a pri-
spieva k opakovaným zápalom očí, uší, 
prínosových dutín, aj k bolestiam zubov 
a trojklaného nervu. Rovnako si treba 
uvedomiť, že pri prechode z chladné-
ho do horúceho prostredia môže prísť 
k takzvanému teplotnému šoku, ktorý 
dokáže celkovo oslabiť organizmus. 

Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel 
teplôt medzi vonkajším a vnútorným 
prostredím nebol vyšší ako 5 maxi-
málne 7 stupňov Celzia. Klimatizačnú 
jednotku, filtre a vzduchové prieduchy 
udržujte v čistote, inak sa môžu stať 
zdrojom plesní a baktérií. Celý klimati-
začný systém si dajte raz ročne skontro-
lovať v servise. Súčasťou bežnej údržby 
je aj pravidelná dezinfekcia výparníka 
klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 
spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na alergi-
kov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa 
totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 

Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných 
rizík

Piť by ste mali čistú vodu doplnenú o nápoje obsahujúce aj minerálne látky.                               foto autor congerdesign pixabay

LETO

S klimatizáciou zaobchádzajte opatrne, aby priniesla osoh, nie poškodenie zdra-
via. Nastavte ju tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím 
nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia, to platí v interiéri aj v aute. 

foto autor kaboompics pixabay
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ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Kúpte sa bezpečne
Ak sa chystáte k vode, majte na pa-

mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na 
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách 
a na vodných plochách, ktorých kvali-
tu monitorujú orgány verejného zdra-
votníctva. Pred návštevou kúpalísk s 
povolenou prevádzkou sa informujte o 
ich aktuálnom stave. Aktuálne výsled-
ky kontrol uverejňuje úrad verejného 
zdravotníctva počas letnej kúpacej se-
zóny pravidelne na internetovej stránke 
www.uvzsr.sk

Nezabúdajte tiež, že kúpanie a pobyt 
na kúpaliskách je ideálny pre zdravé 
osoby - nevstupujte do bazéna ak máte 
infekčné ochorenie. Pred každým vstu-
pom do bazéna sa osprchujte a prejdite 
brodiskom, rovnako aj po každom kú-
paní sa čo najskôr dôkladne osprchujte 
a prezlečte do suchého oblečenia. Ne-
vstupujte do vody, ktorá pôsobí odpu-
divo, či už ide o farbu, zakalenie alebo 
zápach. Nevstupujte do zelenej vody s 
premnoženými riasami, sinicami a na-
hromadeným odpadom, nekúpte sa ani 
vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné 
vtáctvo a v okolí ktorých sú uhynuté 
vtáky a zvieratá. Nekúpte sa v bazéno-
vej vode ak páchne po moči alebo výraz-
ne po chlóre, ak sú na stenách bazéna 
slizovité povlaky a steny a dno bazéna 
sú poškodené. Rešpektujte označenia o 
zákaze kúpania sa a upozornenia v oko-
lí vodnej plochy a pokyny prevádzkova-
teľov vodných kúpalísk.

Ako si poradiť 
s horúčavami na pracovisku

Extrémne vysoké teploty sa nám ne-
vyhýbajú ani v práci a predstavujú pre 
náš organizmus veľkú záťaž. Tá potom 
môže  viesť k poklesu výkonnosti, zvý-
šenej únavnosti a môže spôsobiť až pre-

hriatie organizmu. Za účelom prevencie 
porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou 
záťažou teplom počas letného obdobia 
odporúča Úrad verejného zdravotníc-
tva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto 
preventívne opatrenia:

Pitný režim v práci
Dostupnosť a dostatok pitnej vody na 

mieste výkonu práce pre zamestnancov 
je samozrejmosťou, pričom zamestná-
vateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na 
vlastné náklady. Okrem toho odporú-
čame konzumáciu dostatočného množ-
stva vhodných nápojov, ktoré majú 
občerstvujúce vlastnosti a slúžia na do-
plnenie tekutín, solí a ďalších látok stra-
tených nadmerným potením. Prostred-
níctvom pitného režimu sa odporúča 
doplniť najmenej 70 % vody stratenej za 
pracovnú zmenu nadmerným potením 
a dýchaním. Nápoje musia byť zdravot-
ne neškodné, majú mať vhodné chuťové 
vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo 
najmenej cukru (do 6 %), pretože slad-
ké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje 
nemajú obsahovať ani malé množstvo 
alkoholu, pretože alkohol zvyšuje me-
tabolizmus a tým aj produkciu tepla v 
organizme. Teplotu nápojov odporúča-
me v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa 
považujú napríklad stolové minerálne 
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, by-
linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. 
Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce 
nápoje nie je povinnosťou zamestnáva-
teľa. Pitný režim na pracovisku s nad-
mernou záťažou teplom, výber vhod-
ných nápojov, ich primeranú teplotu a 
množstvo zamestnávateľ konzultuje s 
lekárom pracovnej zdravotnej služby. 
V odôvodnených prípadoch, ktoré sú 
stanovené vyhláškou MZ SR č. 99/2016 
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdra-
via pred záťažou teplom a chladom pri 
práci, má zamestnávateľ poskytovať na-
vyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých 
sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené 

potením. Minerálne nápoje zamestná-
vateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý 
dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do 
triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky 
pre skrátenie času práce podľa § 4 ods. 
2 alebo ak zamestnanec vykonáva dlho-
dobú prácu na vonkajšom pracovisku 
počas mimoriadne teplých dní. V prípa-
de poskytovania minerálnych nápojov 
sa odporúča podávanie stredne mine-
ralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), 
pričom minerálna voda by mala tvoriť 
polovicu odporúčanej dávky tekutín; 
druhú polovicu odporúčanej dávky by 
mala dopĺňať pitná voda.

Pracovný odev
Vhodný pracovný odev má byť jed-

novrstvový, podľa možnosti svetlej far-
by a z prírodných materiálov, pretože 
syntetické materiály neumožňujú odpa-
rovanie potu.

Úprava režimu práce 
a ďalšie opatrenia

V prípade potreby by sa mali umožniť 
zamestnancom prestávky v práci, aby 
sa mohli ochladiť osprchovaním alebo 

umytím pokožky chladnou vodou. Na 
vnútornom pracovisku, na ktorom je v 
dôsledku záťaže teplom z technologic-
kých dôvodov prekračovaná prípustná 
operatívna teplota, a na iných pracovis-
kách za mimoriadne teplých dní sa čas 
práce upraví tak, aby bol dodržaný naj-
mä dlhodobo a krátkodobo únosný čas 
práce. Ochranné a preventívne opatre-
nia však zamestnávateľ musí vykonávať 
aj vtedy, ak teploty ešte nedosahujú hod-
noty oprávňujúce k stanoveniu režimu 
dlhodobo a krátkodobo únosného času 
práce, ale na pracovisku už prekračujú 
prípustnú operatívnu teplotu. Súčasná 
legislatíva jednoznačne nestanovuje 
teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ 
musí vykonávať jednotlivé opatrenia 
na ochranu zdravia zamestnancov. Vo 
všeobecnosti však platí, že ak na praco-
visku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá 
práca, nemožno zabezpečiť optimálne 
alebo aspoň prípustné mikroklimatické 
podmienky, zamestnávateľ musí vyko-
nať ochranné a preventívne opatrenia 
zamerané na ochranu zamestnancov 
pred poškodením zdravia v dôsledku 
nadmernej horúčavy, pričom ide naprí-
klad o úpravu času práce, posun začiat-
ku pracovnej zmeny, rotácia/striedanie 
zamestnancov, zaraďovanie prestávok, 
pitný režim, klimatizácia/nútené vetra-
nie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia
Na pracovisku je potrebné zabrániť 

insolácii, to znamená prenikaniu pria-
mych slnečných lúčov cez okná alebo 
svetlíky, tienením, napríklad žalúziami 
alebo roletami. Ak nie je na pracovis-
ku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť 
zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. 
Pri používaní ventilátorov je potrebné 
umiestniť a nasmerovať ich tak, aby ne-
dochádzalo k nežiaducemu priamemu 
ochladzovaniu povrchu tela zamestnan-
cov. Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva 
bežnou súčasťou mnohých pracovísk, 
najmä v novších budovách, je potrebné 
ju využívať primerane a to tak, aby roz-
diel medzi vnútorným a vonkajším pros-
tredím bol 5°C, maximálne 7 °C.

Informácie poskytol: Odbor preventív-
neho pracovného lekárstva ÚVZ SR a 
Odbor hygieny životného prostredia, 

Odbor hygieny detí a mládeže, 
Referát komunikačný ÚVZ SR

Dvojstranu pripravila Renáta KopáčováMajte na pamäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách.    foto autor Free-Photos pixabay

Nezabudnite chrániť seba a deti vhodnou pokrývkou hlavy. 
foto autor Victoria Borodinova pixabay
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Nie doprovod, ale sprievod.
Nie dielčí, ale čiastkový.

Slovenčina naša
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Alena
Ondrušeková, ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  29. júla 2019 o 09.15 hod.
Predmet dražby:  1 izbový byt s príslušenstvom, byt č.8,
na 1. poschodí na ul. Študentská 1470/2, 069 01 Snina
Najnižšie podanie:  7.400 €   Minimálne prihodenie:  100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Alena
Ondrušeková, ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  29. júla 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby:  3 izbový byt s príslušenstvom, byt č.3,
na 7. poschodí na ul. Lúčna 819/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Najnižšie podanie:  30.900 €   Minimálne prihodenie:  300€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Súkromná spoločnosť hľadá zamestnanca

SKLADNÍK, VODIČ SK.C,E 
pre prevádzku stavebnín

Práca v Hanušovciach nad Topľou.

Kontakt: 0907 616 524
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša

Nie hejno, ale  stádo, kŕdeľ.
Slovenčina naša

V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

TIP na výlet

SV
ID

NÍ
K

PAMÄTNÍK



HU19-27 strana- 8

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

87
-0
03

0
63
-0
05
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


