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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 50 000 domácností

A svetla pribúda...
cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

BEZKONKURENČNÁ
CENA!
Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

131190061

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0001
59-0004

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-
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DISTRIBÚCIA (50 000 domácností)
Každý týždeň:
Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej,
Slovenskej Ľupči, Brusne, Valaskej, Selciach, Medzibrode, Badíne, Kremničke, Vlkanovej, Rakytovciach, Hronsek, Kynceľová,
Podkonice, Hrochoť, Ľubietová,
Strelníky, Priechod, Medzibrod,
Č. Balog, Dolná Mičina, Poniky,
Lučatín, Králiky, Dúbravica, Predajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín
a Malachove

0907 877 862

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Vezmem do nájmu garáž Fončorda, Podlavice,
0905616042

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
43 200 výtlaèkov

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
Brezno

11 HOBBY A ŠPORT
B. Bystrica

»KÚPIM KROJE aj časti
mince bankovky vyznamenania pohľadnice a iné
0903868361

12 DEŤOM

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

13 RôZNE / predaj

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

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

14 RôZNE / iné
»Muž
hľadá
par
0949849613
»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777

15 HĽADÁM PRÁCU

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

16 ZOZNAMKA

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

»58r.muž hľadá partnerku
0915205150
»Hľadám si dámu na milenecký vzťah 50-60 r.
0902516687
»Ahojky kočka.Si z Brezna
alebo okolia?? Chceš sa zoznámiť s normálnym chlapom?? Tak neváhaj a napíš
mi dačo pekné o sebe!!
0911069655

Východné Slovensko

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

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Gymnázium oslavuje sté výročie
pomenovania po básnikovi
Aktuálny školský rok je pre Gymnázium Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici výnimočný. Vo februári
uplynie presne sto rokov od oficiálneho pomenovania školy po slovenskom štúrovskom básnikovi, ktorá je
nástupníckou organizáciou štátneho
maďarského kráľovského katolíckeho
gymnázia v meste pod Urpínom.
Ako TASR informovala riaditeľka
GAS Iveta Onušková, v týchto dňoch
vrcholia prípravy na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 7. februára
o 16.30 h a v sále gymnázia ju pripravili študenti pod vedením svojich pedagógov.
GAS žije oslavami storočnice už od
minulého roka. Hľadalo a kontaktovalo bývalých absolventov i ľudí, ktorí
s ním boli spojení a bije v nich stále
„GAS-ácke“ srdce, aby nezabudli na
svoju alma mater a spoločne oslávili
jedinečné jubileum.
História školy a všetko, čo jej
vzniku predchádzalo, siaha hlboko

do histórie. Podľa Onuškovej korene
školy siahajú do 17. storočia, kedy
vznikli jezuitské gymnáziá a v Banskej Bystrici práve to ich. Zažilo reformy panovníčky Márie Terézie cez
nazvanie štátne maďarské kráľovské
katolícke gymnázium až po udelenie
názvu Gymnázium Andreja Sládkoviča. Úradne potvrdený vznik sa datuje
rokom 1919.
„GAS-ko“ navštevovali známi hokejisti ako Michal Handzuš, Vladimír
Országh, Peter Budaj či speváčka Jana
Kirschner.
„To sú mediálne známe mená, ale
našimi absolventmi sú mnohí úspešní
ľudia, ktorí nie sú tak mediálne známi, napríklad ľudia zo sveta informačných technológií či z pedagogickej
oblasti. Pôsobia v Česku, v krajinách
Európskej únie a sú úspešní,“ dodala
Onušková, ktorá sama vyštudovala
školu, na ktorej dnes riaditeľuje.

» TASR

INZERCIA

0907 727 204
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Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)

Dedenie predstavuje všeobecný prechod a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. a potomkovia predstavujú tzv. neopomeporučiteľa na iné osoby. Slovenský právny nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neoddôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de- mietli a neboli platne v súlade so zákonom
denie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skutestamentárne dedenie. Iné dôvody zákon pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na- ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
možno súčasne na základe oboch týchto domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázadedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie pre- ní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
chod práv a povinností z poručiteľa na dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí- dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
buzenskom pomere, alebo inom zákonom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s pokvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými- ručiteľom najmenej po dobu jedného roku
to dedičskými skupinami existuje vzájomný pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťa- ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú dohom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej mácnosť alebo boli odkázaní výživou na podedičskej skupiny dediť len v tom prípade, ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z pože nededia osoby z predchádzajúcej dedič- ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, Do štvrtej dedičskej skupiny patria praroa to jeho deti a manžel/manželka. Predpo- dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým diekladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
skupiny je existencia aspoň jedného poru- poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.
čiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
» Tím advokátskej kancelárie
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
V4 Legal, s.r.o.
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

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

Inzerát, ktorý predáva

0907 727 204
Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862

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

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Múzeum ponúkne výstavu o krásach
na Horehroní a v Novohradskej župe

často i prostredie regiónu Horehronia, ku ktorému má hlboký vzťah.
Charakterizuje ju poctivá fotografická práca bez „prezdobenosti“. V jej
práci cítiť pokoru k fotografovaným
objektom a priamosť tvorivého vyjadrenia, čo ju v dnešnom tvorivom
prostredí robí inou,“ konštatovala
Ťažká.
József Homoga pochádza z Balašských Ďarmôt v Maďarsku a je držiteľom mnohých významných fotografických ocenení.
„Jeho tvorivým prostredím je najmä príroda a človek. Sám hovorí, že
zvečňuje pominuteľnosť, zastaví čas,
do jedného okamihu vtesná podstatu, to všetko je pre neho úžasný zážitok,“ dodala Ťažká.

» TASR

INZERCIA

0907 877 862

Tridsiatka významných spisovateľov,
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej
ceny, zareagovala na výzvu francúzskeho
filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby rozozvučali výstražné zvony a varovali pred
rastúcim nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje Európu. Je to podľa nich predovšetkým
totalitarizmus, populizmus a marxizmus.
Európsku myšlienku vnímajú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu výzvy vyberáme:
„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozýva
sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši nášho národa“! Znovuobjavme našu „stratenú
identitu“! Tento program šíria populistické
sily, ktoré zaplavujú Európu. Neberú ohľad
na to, že abstraktné pojmy ako „duša“ a
„identita“ často existujú iba v predstavách
demagógov. Na Európu útočia falošní proroci, ktorí sú opití nenávisťou v delíriu z
možnosti dostať sa do žiary reflektorov...
Európa je myšlienka, ktorá sa nám pred
očami rozpadá.
V tejto zhubnej atmosfére sa v máji
uskutočnia v Európe parlamentné voľby.

65-026

Tradíciu, zvyky a krásu okamihu
života na Horehroní a v Novohradskej župe na severe Maďarska priblíži autorská výstava fotografov Anny
Nociarovej a Józsefa Homogu, ktorá
sa koná v Horehronskom múzeu v
Brezne počas celého februára pod
záštitou Nadácie Železiarne Podbrezová, a. s. TASR o tom v pondelok informovala Martina Ťažká z múzea.
Ako uviedla, Nociarová je autorkou mnohých samostatných a spoločných výstav doma i v zahraničí,
držiteľkou viacerých víťazných ocenení z prestížnych medzinárodných
podujatí.
„V jej práci dominujú fotografické
príbehy a ľudia. Svojou tvorbou verejnosti predstavuje život oceliarskeho kolosu Železiarní Podbrezová, ale

Vyzývame hrdo niesť pochodeň
Európy
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Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu,
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastrofálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. Stanú sa triumfom škodcov. Budú potupnou
porážkou tých, ktorí ešte stále veria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho a Komenského. Triumfovať bude politika pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Výsledkom
budú výbuchy xenofóbie a antisemitizmu.
Hrozí katastrofa...
Preto pozývame pridať sa k novému
hnutiu. Preto vyzývame k činu v predvečer
volieb, ktoré odmietame ponechať napospas hrobárom európskej myšlienky. Preto
nabádame znovu hrdo niesť pochodeň Európy, ktorá napriek svojim chybám, omylom a občasným aktom zbabelosti ostáva
majákom pre všetkých slobodných mužov
a ženy na tejto planéte... Musíme teraz bojovať za myšlienku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju pohltí vlna populizmu...“

» red
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odstavia autá v úzkych uliciach, kde
sa ich mechanizmy potom nedostanú,
alebo nimi znemožnia vstup na chodník, prípadne parkujú priamo na ňom.
Tým bránia prejazdu techniky a predlžujú čas údržby.
„Niekde sú odhrabané a pozametané vchody i chodníky pred bytovkami či prevádzkami hneď zrána, čo nám
veľmi pomáha, keďže ušliapaný sneh
sa ťažko odhŕňa. Ostatné však zostáva
na nás. Snažíme sa udržiavať všetky
chodníky v meste, ale nedajú sa obsiahnuť všetky naraz,“ dodal Jeremiáš.
Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela počas aktuálnej zimy má
mesto po prvý raz v správe aj údržbu
chodníkov, ktorých je viac ako 90 kilometrov.
„Napriek tomu, že sme vynaložili
všetky sily a kúpili novú techniku, zďaleka to nepostačuje na úpravu chodníkov v krátkom čase tak, ako si obyvatelia predstavujú. Budúci rok preto
zavedieme ďalšie opatrenia, tzv. adopciu chodníkov na dohodu za úhradu,
kde oslovíme jednotlivé správy bytov
a občanov. Budeme sa snažiť zapojiť i
dlhodobo nezamestnaných,“ zdôraznil
Abel.

» TASR

Pôvodne som chcel písať o problematike hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu
udalosť, presúvam túto tému do budúceho čísla. Zmenu spôsobilo verejné hanlivé vyjadrenie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opozičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nielenže tento výrok vo vzťahu k žene pôsobí hulvátsky, no okrem toho v danom
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky.
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnosti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom
vzbudzovaní emócií.
Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto
sa nebudem venovať tomu, z akej politickej strany je, či tomu, aké iné prešľapy
spravil. V tomto prípade však politik
prekročil istú hranicu správania, ktorú
by mal človek jeho postavenia v každej
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o
význam slova „cigánka“ ako o to, že použitie tohto slova urážajúcim spôsobom
práve ústavným činiteľom je obrovským
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť situáciu v práci, že by sme pred svedkami
označili kolegyňu za nejakú „cigánočku“.
Školy majú viesť žiakov k slušnosti,
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Dispečing SK - 0950 333 222

ŽP EKO QELET a.s.

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov

Banská Bystrica 0911 108 044
Brezno 0903 657 815
Banská Bystrica - Majer 0911 089 658

76-0016
76-0017

www.ekoqelet.sk
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nisterstva školstva nám chodí plno nariadení na boj proti rasizmu, extrémizmu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú
výroky popredného politika žiakom. A to
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch
iných predstaviteľov štátu, dokonca svetových politikov. Vyznievame pred žiakmi smiešne, ak od nich požadujeme to,
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné,
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa
so žiakmi a učiť ich odsudzovať neprístojné konanie akýchkoľvek politikov.
Musia si spraviť názor nie na politickú
stranu, ale na to, na akého človeka sme
natrafili. Ak k takýmto nenávistným
výrokom nezaujmeme žiadny postoj,
budú sa opakovať, môžu sa stať normou
a z mladých bude generácia, ktorá bude
tolerovať možno ešte vážnejšie priestupky. Aj keď majú známe osobnosti väčší
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v
rámci mikropriestoru školy, rodiny.
Verím, že tento nevhodný výrok povedie k ospravedlneniu sa občanom.
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žiakov.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

47-007

Dodržiavanie nového zákona, ktorý presunul zodpovednosť za údržbu
všetkých chodníkov na mestá a obce, je
podobne ako pre iné samosprávy problémom aj pre horehronskú metropolu.
Technické služby Brezno by museli mať
nárazovo omnoho viac zamestnancov
a mechanizmov, čo si v súčasnosti podľa vlastných slov nemôžu dovoliť.
„Cez deň v prípade potreby môžeme
použiť deväť mechanizmov od traktorov cez sypače až po malé traktory a
35 našich plus 15 projektových zamestnancov,“ reagoval na webe mesta Brezno Lukáš Jeremiáš, poverený riadením
Technických služieb.
Nočnou morou každej obce či mesta v súvislosti so zimnou údržbou sú
podľa jeho slov prudké zmeny počasia.
„Počas dňa sa ľad roztopí a k večeru už
vytvára súvislé platne. Použitý posypový materiál ako piesok či štrk sa pritom dostane pod novozamrznutý ľad a
chodník vyzerá ako neposypaný,“ vysvetlil Jeremiáš s tým, že pri príliš nízkych teplotách, ktoré Horehronie sužujú pomerne často, stráca svoje účinky
aj technická posypová soľ.
Situáciu so zimnou údržbou komunikácií komplikujú tiež zaparkované
vozidlá. Podľa Jeremiáša vodiči často

„Nejaká cigánočka“... a škola

45-0006

Brezno má na starosti zimnú údržbu
vyše 90 km chodníkov

7
relax
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Ľudia nevedia o bezplatnom vyšetrení
v Poradni zdravia v RÚVZ BB

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

Kandidujem na prezidenta SloTieto voľby budú patriť obyčajným
venskej republiky ako občiansky, ľuďom, ktorí už majú plné zuby nenárodný, nezávislý a nestranícky spravodlivosti, politickej svojvôle a
kandidát, bez peňazí oligarchov, arogancie vládnucich elít. Dozrel
bez reklamného smogu a len s čas, aby post prezidenta zastával
podporou bežných ľudí. Moja pre- kandidát, pre ktorého sú záujmy
zidentská kampaň je najlacnejšia zo Slovenska a Slovákov prvoradé.
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
JUDr. Št
Štefan Harabin
o mojej kampani si môžete pozrieť
občiaanský kandidát
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
naa prezidenta SR
vás o finančnú podporu, lebo viem,

33-0003

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

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

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

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté
Svetovou zdravotníckou organizáciou
do siete krajín plniacich program CINDI
(Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) - Celonárodný integrovaný program intervencií
proti neinfekčným chorobám. V rámci
tohto programu boli v 36. okresoch
Slovenska zriadené pri Regionálnych
úradoch verejného zdravotníctva Poradne zdravia (PZ), zamerané na znižovanie rizikových faktorov životného
štýlu. Vôbec prvá takáto poradňa bola
zriadená pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej
Bystrici.
„Zámerom Poradenského centra
ochrany a podpory zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a
vlastnými silami predchádzať vzniku
chronických neinfekčných chorôb a
to najmä srdcovocievnych- vysoký
krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda, chorôb látkovej premeny akými
sú obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov, ale aj onkologických
chorôb. Poradenské služby sú určené
obyvateľom, ktorí prejavia záujem o
svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických
neprenosných ochorení“, približuje
činnosť PZ jej vedúca MUDr. Zora Kľocová Adamčáková
Ako dodala, lekári a sestry z PZ pri
RÚVZ v B. Bystrici poskytujú bezplatné
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poradenstvo v oblasti prevencie chronických chorôb a zdravého životného
štýlu na základe vyšetrenia kvapky
krvi odobratej z prsta. Vyšetrenie sa
robí nalačno v ranných hodinách a zahŕňa biochemické vyšetrenie kapilárnej krvi z prsta (výsledky sú hotové za
cca 10 min.), celkový cholesterol, HDL
cholesterol (tzv. dobrý), LDL cholesterol
(tzv. zlý), TAG (tuky v krvi), glykémiu
(cukor v krvi). Ďalšie vyšetrenie spočíva v meraní antropometrických ukazovateľov: telesnej výšky a hmotnosti,
výpočtu BMI, meraní obvodu pása a
bokov s výpočtom rizikových indexov
brušnej obezity WHR, WHtR, v analýze stavby tela – percento podkožného
tuku, viscerálneho (vnútorného) tuku
a svalstva, v meraní krvného tlaku a
tepovej frekvencie a čo je nové a veľmi
dôležité pre človeka - možnosť zachytenia predsieňovej fibrilácie – rizikový
faktor mozgovej porážky.
Poradenstvo je bezplatné a odborníci PZ ho vykonávajú každý pondelok,
stredu a piatok od 7.00 do 11.00 hod.
Objednať sa môžete osobne na adrese:
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica,
telefonicky na tel. čísle: 048/ 4367 440,
422,421, 424, 448, alebo prostredníctvom e-mailu: poradna.zdravia@vzbb.
sk, adamcakova@vzbb.sk.
Viac informácií získate na http://
www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/
index.php

» TS RÚVZ BB
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a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

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

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

33-0001

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín Bystricko Brezniansko je 8. februára 2019
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za život, RadÍme / zamestnanie

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

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

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

» Mária Raučinová, Fórum života

Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO-0918 116 714
16-0002

4,10€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-1

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

» Zdroj: ÚVZ SR
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

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

"
(&$   

0800 162 162
www.stannah.sk

������������������

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

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

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
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OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

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

