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O úcte i neúcte

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Úcta je uznanie vážnosti, autority 
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je 
teda do istej miery aj akceptácia. 

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš 
prejavom samoudelenej si nadradenos-
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa 
nejakými inými záujmami a hodnota-
mi, ako tými vlastnými. Okrem iného 
„biznisu“, samozrejme.

V našej spoločnosti nám chýba 
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča-
kať od politikov egoistov a kariéristov, 
tí majú tak akurát vzťah  k peniazom a 
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť 
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý 
im moc iba prepožičal, určite nie však 
bez výhrad daroval. To je totiž princíp 
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak 
by politici mali úctu k občanom, plnili 
by a splnili by svoje predvolebné sľuby 
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a 
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz-
počtu, teda, z nášho spoločného ma-
jetku. Ale to by museli mať najskôr úctu 
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú 
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na-
vzájom medzi politickými stranami, k 
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, 
občanom  štátu, ktorý majú zverený do 
rúk – nami, tými spomínanými no pre 

nich zjavne nepodstatnými občanmi 
štátu.

Jeden z vás, vážení čitatelia, nedáv-
no okrem iného do redakcie napísal, ci-
tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej 
reči je poznať na každom z nás denne, 
podľa ochoty naučiť sa správne spi-
sovne rozprávať, je možné aj povedať- 
vtáka poznáš po perí a človeka po reči. 
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven-
ský, ale ťažko môže byť niekto preslo-
venský, ak neovláda alebo si nechráni 
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak 
študoval na slovenských školách) - k 
tomu je potrebné viac námahy ako len 
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen 
o úrovni poznania jazyka. Platí to o 
spoločenskej úrovni ako takej, je to o 
úcte a neúcte.

Účet by mal vystaviť volič, lenže 
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k 
sebe samým. Takže, ako z 
toho von? Jednoducho – 
uznávať vážnosť, nieko-
ho prirodzenú autoritu a 
hodnoty čohokoľvek čo 
hodnoty má.

Nech sa vám 
darí – s úctou
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Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831
» 54r. muž hľadá ženu 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

MIND v angličtine znamená myseľ, 
myslenie, rozum, intelekt. MIND 
je ale aj skratka pre stravu, ktorá 
ochraňuje kognitívne funkcie moz-
gu, chráni pred vznikom Alzheime-
rovej choroby a pomáha navrátiť čin-
nosť mozgu po mozgovej príhode. 

Ide o spojenie výhod stredomorskej a 
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť de-
generatívne procesy mozgu. Spája naj-
zdravšie diéty.

Potraviny sú rozdelené do dvoch 
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na 
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa 
im vyhnúť:

10 skupín potravín, ktoré sú dôle-
žité pre správne fungovanie mozgu a 
treba ich zaradiť do jedálneho lístka 
pravidelne:
Celozrnné obiloviny  - 3 a viac porcií 
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týž-
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri-
daná k  pravidelným porciám zelenej 
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny  - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por-
cií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod-
mienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej 

na varenie

5 skupín potravín, 
ktoré treba obmedziť:

Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií 
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týž-
denne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u 
ľudí s osteoporózou treba konzultovať 
u lekára)

V rebríčku najzdravších a najlepších 
diét má  MIND 4. miesto, aj napriek 
tomu, že jej princípy boli spísané iba v 
roku 2015. Ale trojročné vedecké skú-
senosti na veľkom počte potenciálne 
rizikových pacientov  a pokračovanie 
klinického skúšania na renomovaných 
pracoviskách sú dôkazom významu ta-
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej cho-
roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

Príklad rozpisu stravy 
na jeden deň:

Raňajky: grécky jogurt s ovsenými 
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok 
lososa, veľká porcia zele-
nej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka 
s olivovým olejom, hne-
dá ryža, pohár bieleho 
vína

MIND diéta

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

metabolizmu a výživy

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, KM zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

VIZITKY
0907 779 018

Porciunkula prinesie opäť jar-
mok aj súťaž vo varení guláša 
     Mestský jarmok, kultúrne vystúpenia i sú-
ťaž vo varení guláša ponúkne aj tento rok slá-
venie cirkevného sviatku Porciunkula. Podu-
jatie, ktoré organizuje mesto Nové Zámky so 
svojimi partnermi, potrvá od 25. do 27. júla. 
      Ako informovala radnica, oslavy sa začínajú vo 
štvrtok 25. júla na Hlavnom námestí letnou Oldies 
party. V piatok 26. júla sa tu predstavia kapely E. 
T. Band, Vidiek a Wolf Kati. V sobotu 27. júla sa v 
parku na Bernolákovom námestí začne už od rána 
tradičná súťaž vo varení gulášu. Súčasťou poduja-
tia bude aj Hand made trh a kultúrny program. Na 
Hlavnom námestí si budú môcť návštevníci pod-
ujatia až do polnoci vypočuť koncerty viacerých 
hudobných skupín a spevákov. Okrem kapely 
TR Band to bude aj Polemic a Irigy Hónaljmirigy. 
      Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú 
týždeň pred slávením cirkevného sviatku, siaha 
v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kosto-
loch slávia veriaci Porciunkulu 1. a 2. augusta. Pre 
rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších 
sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka 
Anjelskej Panny Márie na námestí Spoleto neďa-
leko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný 
Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený ná-
zov sviatku Porciunkula. 

» TASR

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
Minulý týždeň 

sa predstaviteľom 
hnutia OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-
NO) podarili dva 
veľké úspechy.

Predstavte si, že by niekto pobe-
ral státisíce eur zo štátnych dotácií 
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis 
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf 
hasičov z Piešťan založil národný zväz 
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič 
netušiacich hasičov urobil členov tohto 
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona-
nie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz-
námili s ním aj ministerku vnútra, a 
tiež prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru Alexandra Nejedlého.

Po dlhých mesiacoch naťaho-
vania prezident hasičov A. Nejedlý 
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš-
ťanských hasičov, ale krajského šéfa 
v Trnave, pretože vraj nedostatočne 
oboznámil svojich podriadených o 
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan-
ských hasičov navyše zostal vo svojej 
funkcii napriek rozhodnutiu discipli-

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopus-
til podvodného konania a mal by byť 
zbavený funkcie.

Vďaka tlaku tieňového ministra 
vnútra za OĽANO Gábora Grendela 
ministerka Saková nakoniec odvolala 
šéfa piešťanských hasičov. Zodpoved-
nosť je však aj na pleciach prezidenta 
hasičov Alexandra Nejedlého, preto 
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím 
skôr, tým lepšie.

Na 400-miliónový pochybný ten-
der ministerstva obrany na vozidlá 
4x4 zase upozornil tieňový minister 
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Pod-
mienky súťaže, ktoré stanovilo minis-
terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo 
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré 
navyše nebolo overené v bojových mi-
sách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa 
Úrad pre verejné obstarávanie pozasta-
vil tento pochybný tender a prebieha 
jeho vyšetrovanie.

Toto sú výsledky práce hnutia 
OĽANO za posledný týždeň. Strážime 
vaše peniaze a nebojíme sa poukázať 
na korupciu. 

Ďakujeme, že stojíte za nami. 03
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Nie obsielka, 
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

Slovenčina naša
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acn, naši nevidiaci

Letné prázdniny sú už v plnom prúde. 
Každý z  nás, špeciálne to platí u  detí, 
túži po tom, aby prežil prázdniny boha-
té na zážitky. 

Čo to ale znamená, prežiť na zážitky 
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navští-
vených miestach, a  tým nemyslím len na 
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako 
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale 
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju 
podujme spoznávať. Bohaté leto môže pri-
niesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má 
určite mnoho ďalších podôb.

Jedno však má bohaté leto spoločné s bo-
hatým životom. Ide o  najdôležitejšiu prísa-
du, bez ktorej môžeme mať koľko chceme 
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do 
hĺbky nespoznáme. Ide o   najdôležitejšiu 
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky 
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov, 
ale to pravé bohatstvo života nám napriek 
tomu uniká.

Bohatý = Boh a  Ty. Naozajstné bohat-
stvo nám neprinášajú len samotné svetské 
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z na-
vštívených krajín sveta. Ozajstné bohat-
stvo nachádzame a spoznávame  vtedy, 
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa 
o to, aby sme boli úspešní v škole či v pro-
fesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité 
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný 
čas, snažíme ruka v ruke s Ním. 

„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On 
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomu-
jeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť. 
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: 
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím 
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve 
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď 
teda Boh takto oblieka trávu na poli, 
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, 
či neoblečie oveľa skôr vás, vy malover-
ní?“ (Mt 6,28-30).

Letné prázdniny sú v plnom prúde. Ne-
zabúdajme ani v  zaslúžených časoch voľna 
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť 
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na 
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, pre-
nasledovaných pre svoju vieru. 

Pomoc druhým nepozná voľný čas. 
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odká-
zaným budeme každý v rámci našich mož-
ností naďalej pomáhať aj cez prázdniny. 
Nielen dary, ale tiež modlitba je synony-
mom pomoci a dobra človeka.  A v dobro 
ľudí veril aj páter Werenfried van Stra-
aten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN. 
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj 
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“

Slovenská národná kancelária ACN Slo-
vensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všet-
kým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách 
myslia na našich prenasledovaných a  nú-
dznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všet-
kým, ktorí štedrým srdcom a  finančnými 
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

Prajeme všetkým leto bohaté nielen na 
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a  po-
moc druhým. 

Bohaté prázdniny

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, pre ktorú zabezpečuje-
me mediálne partnerstvo, prichá-
dza s ďalším ročníkom fotografickej 
súťaže.

Radi zachytávate krásu prírody, neo-
pakovateľné okamihy života, či dôležité 
detaily, ktoré iným unikajú, prostred-
níctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom 
presne vám je určený už 16. ročník súťa-
že Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi ama-
térski i profesionálni, vidiaci aj nevidia-
ci, na veku nezáleží.   

Novinka 16. ročníka 
– mobilná fotografia

Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela 
fotografia, farebná fotografia a novinkou 
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra-
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu 
na svoje. Fantázii a  kreativite sa medze 
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za-
chytenie problematiky zrakovo postih-
nutých alebo fenoménu svetla. 

Podmienky súťaže: 
Súťažiť môže každá fyzická osoba, 

ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a 
podpísanou prihláškou. Na adresu orga-
nizátora ju spolu so súťažnými snímka-
mi pošle do 30. 9. 2019.

Do jednej kategórie môže autor prihlá-
siť minimálne jednu, maximálne štyri 
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo 

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií. 
Tematika fotografie musí priamo ale-

bo nepriamo súvisieť s problematikou 
zrakovo postihnutých ľudí či s fenomé-
nom svetla. V prihláške súťažiaci vyzna-
čí počet prihlásených fotografií i súťažnú 
kategóriu pre každú z nich. Každú foto-
grafiu musí označiť svojím menom, adre-
sou a názvom snímky. 

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vy-

hodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie 
práce v každej kategórii. Na úspešných 
autorov fotografií čakajú zaujímavé 
ceny, napríklad mobilný telefón od spo-
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od 
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky 
vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo 
predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla 
prevzal úspešný módny fotograf Lukáš 
Kimlička.

Výsledky súťaže budú zverejnené na 
stránke www.unss.sk najneskôr do 30. 
11. 2019. 

Zo všetkých súťažných fotografií po-
rota vyberie práce, z ktorých organizátor 
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu. 
Zároveň zo zaslaných fotografií porota 
vyberie snímky, ktoré budú použité v 
propagačnom kalendári ÚNSS na rok 
2020. 

Podrobné podmienky súťaže i Pri-
hlášku na stiahnutie nájdete na stránke 
www.unss.sk. 

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

» Zdroj: UNSS

» Viete, ako sa volá človek, 
ktorý má jemné ruky? 
Rukojemník!

» Aký je rozdiel medzi pri-
vatizérom a robotníkom? 
Privatizér nič nerobí a ro-
botník nič nezarobí.

» Viete, aký je rozdiel me-
dzi veselým a smutným 
paroháčom? 
Veselý o tom ešte nevie.

» Viete, čo je to optimiz-
mus? 
Kúpiť si za posledné penia-
ze peňaženku.

» Otázka, na ktorú ani Go-
ogle nepozná odpoveď: 
Čoho je na Slovensku viac 
- dier v syre alebo dier v 
zákone?

» Aká je najlepšia metóda 
k určeniu pohlavia dieťaťa? 
Pôrod.

» Kedy môžeš mať pocit, 
že ťa všetci maximálne ig-
norujú? 
Keď sa ti ani dvere na foto-
bunku neotvárajú.

» Aký je rozdiel medzi ša-
chistom a alkoholikom? 
Žiadny. Obaja sú väčšinou 
v inom svete a občas na 
ťahu.

» Prečo kohút kikiríka tak 
zavčasu ráno? 
Lebo, keď sa zobudia sliep-
ky, už musí držať zobák!

» Viete, prečo sa blahobyt 
bude písať s mäkkým i? 
Lebo na Slovensku je to cu-
dzie slovo.
                         » redakcia

Vtipy
Hádanky

Podporujeme
slovenské
výrobky
Ahazai termékeket támogatjuk

www.nitrazdroj.sk

 

1,40 €

Cena platí  1. 7. – 31. 7. 2019
Az ár 2019. július 1-től július 31-ig érvényes

 
JC 5,60 € / kg (egységár 5,6€)

HORALKY
MAXIBALENIE 5x50g
Moments maxi csomag 5x50g

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
További engedmény nélkül a készlet erejéig.´

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )

45
-0

20
3

Nie otáčky, ale obrátky.
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

Slovenčina našaNie čumák, ale 
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

Slovenčina naša
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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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LETO

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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naklonil

hrs        
(bás.)

skrýša     
líšky      
obilie      

na mletie

podpera

etiópsky 
hodnostár

štát v sz.   
Afrike     

spojovací  
klin

skratka    
pre Aston  

Martin

rýpaním   
nevyh b    

cela 
(archit.)

le ošila 
(bás.)

otec     
(hovor.)    

citoslovce 
bujnosti

zaodeli

100 m2      

skratka    
pre a po-   

dobne

ktože skalný  
kláštor

áno       
(z angl.)

ober,  
orabuj! !

Pomôcky: 
vihara,     

teramid,   
limurit

Stretne Jano Joža a pýta sa ho:
- Prosím a, mohol by si mi vysvetli , 
pre o máš jednu topánku hnedú             
a druhú iernu?...
- Ja neviem!... A predstav si,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,  
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.  

 

Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),  
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nadštandardný príplatok  
za prácu v noci: 1,40 €/h 

+70 € v čistom  
vo forme straveniek 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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EDITORIÁL / SLUŽBY

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

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

rámové
bezrámové

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
85

_0
47
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:

20

0907 779 018


