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A čo tak iba byť ...
Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Brezno

B. Bystrica

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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SLUŽBY, zamestnanie
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zdravie / SLUŽBY

»Predám škodu octavia II,
1.9tdi, rv. 2009,top stav, treba vidieť cena 6200 eur+dohoda možná. Viac info
na 0914248900

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
»4iz. byt 0911285075

04 BYTY / prenájom
»2 izbový pekný zariadený
byt na prenájom na Sídlisku, Tr. SNP tel: 0918580654

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»PREDÁM 1.VÄČŠÍ IZBOVÝ
BYT ZV.SEKIER 1.POSCH.
0949761516
»Dlhodobo
prenajmem
garáž v parkovacom dome
za pumpou Oktan oproti
Bille. Cena dohodou. Tel:0915835895

08 STAVBA

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové zážlčchvaty či už pri poznanom kameni v žlč
níku alebo žlčových cestách,
alebo sa počas sviatkov
ohlási prvý raz. Ľudia,
ktorí to preženú s alkoholom, zas majú tráviace
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.

46-0192

01 AUTO-MOTO / predaj

Veľká noc a stravovanie

PLACHTOVÉ
ZATEPĽOVANIE
TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

0908 398 083

87-0008

Občianska
riadková
inzercia

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BB 19-15 strana-

4

nančná ochrana

66-0075

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

volajte

» Po hádke povie žena svojmu manželovi:
- Nebyť teba, boli by sme ideálny pár!!

0905 638 627

Chcete si
podať
inzerát?

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

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

5
právnik radí / SLUŽBY
Právna úprava susedských vzťahov
Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

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

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

 
 
    

  
"# 
       
   
 
  

  
!    

BB 19-15 strana-

5

6
Politická inzercia / SLUŽBY

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.
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PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk

Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom
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Staviame
svojpomocne, alebo „na kľúč“
vateľa. Ten následne na základe zmluvy
o dielo, ktorú s nami uzavrie, zabezpečí
všetky práce a v dohodnutom termíne
nám odovzdá hotový dom. Ak nemáme
chuť na obehávanie úradov, vybavovanie
potrebných dokumentov a hľadania fundovaného architekta, existujú už na Slovensku aj dodávatelia, ktorí za nás nielenže všetky povolenia vybavia a dodajú vám
projekt zhotovený podľa našich predstáv
a požiadaviek, ale dokonca sú schopní
vysporiadať v našom mene aj pozemkové
záležitosti.
Kombinovaný spôsob stavby. Tento spôsob je samozrejme finančne o čosi
náročnejší ako spôsob výstavby svojpomocou, ale jednou z hlavných výhod je
garancia na vykonanú prácu aj napriek
tomu, že ju nezískame na stavbu ako celok. Ak sa však počas realizácie stavby
alebo po nej vyskytnú nejaké chyby, môžu
nás zaskočiť starosti s dokazovaním, ktorý
z dodávateľov je za ne zodpovedný. Tento
spôsob realizácie výstavby si vyžaduje
odborníka, ktorý bude jednotlivé postupy
výstavby nielen plánovať a riadiť, ale aj
dozerať na ich priebeh a kvalitu.

» red

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

www.likvidazbestu.sk

12 DEŤOM

LIKVIDÁCIA

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0129

Každý, kto sa rozhodne stavať dom,
samozrejme zvažuje predovšetkým svoje
finančné možnosti. A z toho sa odvíjajú
úvahy, či stavať svojpomocne, alebo s pomocou stavebnej firmy.
Dom svojpomocne postavený nás v
porovnaní s realizáciou domov na kľúč
vyjde síce možno lacnejšie, ale zabúdať
by sme nemali na náš investovaný čas.
Takúto stavbu si totiž stavebník realizuje z
väčšej časti sám, za pomoci členov rodiny
a známych. Čas budeme potrebovať na vybavovanie povolení, zháňanie známych,
pomocných robotníkov a majstrov na jednotlivé odborné práce, ktoré predsa len
sami nezvládneme. Doba výstavby sa teda
bude odvíjať nielen od našej schopnosti
plánovať, ale hlavne bude závislá od časovej náväznosti jednotlivých prác a schopnosti majstrov, prispôsobiť sa im. Počítať
tu musíme aj s chybami a teda časovým
sklzom a zvýšenými finančnými nákladmi, ktoré spôsobia ich opravy. Zbavíme sa
možnosti reklamácií závad a – niektoré
položky nikdy nebudú také lacné, ako keď
staviame cez firmu – napríklad materiál.
Stavba rodinného domu na kľúč poskytuje mnoho výhod. Stačí sa len rozhodnúť pre správneho generálneho dodá-

Občianska
riadková
inzercia

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

terasy

»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777
»Predám lacno televízor
0484101946
»Sťahujete sa, či vypratávate byt a neviete čo s
knihami? Prosím, nevyhadzujte ich do kontajnera.
Darujte ich. Sú ľudia, ktorí
ich budú mať aj naďalej v
úcte a budú radi. Ďakujem
- 0910954455

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Invalidný dôchodca sa
chce zoznámiť so ženou
do 65 r, na trvalý vzťah, t č:
0904453003

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

Chcete si
podať
inzerát?

Možnosť výhry 300 €

GLAZÚROVANIE
VANÍ
0903 405 588
0905 983 602
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
94-0066

AKCIA ZĽAVA DO 35%

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

8
Zdravie
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49-0044
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zdravotníctvo
ZDRAVOTNÍCTVO

Zneužívanie záchranky sa nám môže vypomstiť

Keď ide o život
Záchranári sa čoraz častejšie stretávajú so zneužívaním záchrannej
zdravotnej služby. Takmer jedna
tretina zo všetkých privolaní je
neopodstatnená. Pre toho, kto v
danej chvíli pomoc záchranky skutočne potrebuje, to môže mať fatálne následky.

hu, možný srdcový infarkt alebo cievna
mozgová príhoda či ťažké akútne zhoršenie chronických ochorení,“ dodáva
hovorkyňa.

Zneužívanie záchrannej
zdravotnej služby pacientmi

Jedným z problémov, na ktorý už
dlhšie upozorňujú nielen záchranári,
Je fakt, že na neodkladnú zdravot- je zneužívanie tiesňovej linky 155 alebo
nú starostlivosť má každý z nás nárok 112 niektorými pacientmi. „Zdravotnícvždy a za každých okolností. Niekedy ky záchranár zasahuje pri prípadoch
však ľudia z rôznych príčin nedokážu akútnej zmeny zdravia, pri život ohrozusprávne zhodnotiť situáciu a záchrannú júcich stavoch. Jeho úlohou nie je pazdravotnú službu si privolajú, hoci je to cienta vyliečiť, ale poskytnúť mu bezodzbytočné. Sú však i takí, ktorí ju zneuží- kladnú odbornú prvú pomoc a previezť
ho do nemocničného zariadenia,“ uvávajú vedome.
dza lekár Falck Záchranná Olexander
Opanasenko. Popisuje, že záchranári sa
Kedy volať záchranku?
O tom, kedy je telefonát na tiesňo- v praxi stretávajú s viacerými spôsobmi
vú linku skutočne odôvodnený hovorí zneužitia záchrannej zdravotnej služby.
hovorkyňa Falck Záchranná Katarína Niekedy pacient jednoducho nedokáže
Načiniaková. „Človek u ktorého sa pre- posúdiť svoj zdravotný stav a to, či si
javili zdravotné problémy, tie ho však skutočne vyžaduje zásah rýchlej pomoneohrozujú na živote, by mal v prvom ci. Práve na to sú podľa lekára školení
rade kontaktovať svojho obvodného operátori tiesňovej linky, ktorí na záklalekára. V prípade, ak sa tieto problémy de rozhovoru s pacientom posúdia jeho
objavili v čase, kedy obvodný lekár už zdravotný stav a podľa potreby vyšlú
neordinuje a pacient sa dokáže sám k pacientovi rýchlu pomoc. „Sú však
pohybovať, je teda mobilný, navštíviť aj takí pacienti, ktorí vedia, čo majú
by mal Ambulantnú pohotovostnú operátorovi na linke „nadiktovať“ tak,
službu,“ objasňuje. Ambulantná poho- aby bol operátor nútený poslať k nim
tovostná služba je otvorená v pracov- zdravotníkov. A tak sa často stane, že
ných dňoch od 16.do 22.hodiny a počas k zvýšenej teplote, prisatému kliešťovi
víkendu alebo sviatku od 07.do 22.ho- alebo k človeku, ktorý si potrebuje dať
diny a slúži najmä pre prípady náhlej predpísať lieky a ktorému sa nechce ísť
zmeny zdravotného stavu, ktorá bez- mestskou hromadnou linkou k lekároprostredne neohrozuje život. Teda vte- vi, sú privolaní zdravotnícki záchranári,
dy, keď by ste za normálnych okolností ktorí mohli práve v tej chvíli zasahovať
navštívili všeobecného lekára. Pri váž- pri vážnom, život ohrozujúcom stave.
nych stavoch je pacientom k dispozícii Pomerne časté sú aj situácie, kedy paústavná pohotovostná služba v nemoc- cient pri zhoršení svojho zdravotného
niciach známa aj ako urgentný príjem. stavu, prevažne pri chronickom ocho„Záchrannú zdravotnú službu by sme rení, volá svojmu obvodnému lekárovi
mali privolať iba pri život ohrozujúcich kvôli tomu, aby sa s ním poradil. Obstavoch. Tými sú napríklad ťažký úraz, vodný lekár, namiesto toho, aby pacienkolaps s podozrením na zastavenie obe- ta vyšetril vo svojej ambulancii alebo ho

Záchranku treba volať len v prípade život ohrozujúceho stavu.

Pri možnom srdcovom infarkte neváhajte s privolaním rýchlej lekárskej pomoci.
foto autor pexels - pixabay
navštívil doma, mu odporučí zavolať na
tiesňovú linku,“ hovorí zo svojich skúseností Olexander Opanasenko.

zal. Tento pacient mal bolesti približne
týždeň a k svojmu lekárovi prišiel sám
mestskou hromadnou dopravou. Išlo
vyslovene len o transport pacienta do
nemocnice. Po „odvezení“ sa nám muž
Systém obchádzajú aj lekári
Aj samotní lekári niekedy pre pacien- dokonca poďakoval za prevoz a vypýtal
ta privolávajú sanitku a to výlučne kvôli si naspäť svoju zdravotnú kartu,“ spojeho prevozu do nemocnice, čiže aj v prí- mína Olexander Opanasenko.
pade, kedy nejde o život ohrozujúci stav,
Zdroj informácií: Falc Záchranná
počas ktorého musí byť pacient pod
a Národný portál zdravia www.npz.sk
nepretržitým dozorom zdravotníkov.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
Záchranári sa v teréne s touto situáciou
stretávajú pomerne často. „V decembri
sme boli ako posádka rýchlej lekárskej
pomoci vyslaní k pacientovi, ktorý prišiel na vyšetrenie k svojmu spádovému
internistovi s nahlásenou bolesťou na
hrudi. Po príchode nás pacient čakal na
chodbe, bez akéhokoľvek dozoru, bez
zavedeného žilového prístupu, pričom
Podľa odborníkov je veľmi dôležité,
lekár sa po našom príchode ani neukáaby ľudia vedeli včas rozoznať klinické príznaky cievnej mozgovej príhody
a neváhali zavolať lekársku pomoc.
Medzi jej najbežnejšie príznaky patrí
náhle oslabenie polovice tela, porucha
reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulovať či porozumieť reči, náhla porucha
zraku alebo výpadok zorného poľa,
prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a
pocit závratu s poruchou stability, bez
možnosti stoja alebo chôdze.
V prípade srdcového infarktu či akútneho infarktu myokardu je hlavným
príznakom bolesť na hrudníku. Typicky je lokalizovaná za hrudnou kosťou,
je zvieravá, tlaková alebo pálivá. Často
vystreľuje do ramena ľavej hornej končatiny, krku, sánky, medzi lopatky
alebo epigastria, čo je oblasť nad žalúdkom. Aj v tomto prípade je podľa
odborníkov kľúčovým nepodceňovať
príznaky a okamžite vyhľadať lekársku
pomoc. Odporúča sa uprednostniť privolanie rýchlej lekárskej pomoci pred
individuálnym transportom chorého
do najbližšieho nemocničného zariafoto autor Renáta Kopáčová
denia.
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Rozpoznáte príznaky
srdcového infarktu
a cievnej mozgovej
príhody?
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relax, bývanie
DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Nemecká - Dubová

Najnižšie podanie: 29 340 EUR
Termín konania dražby:
dňa 10.05.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí,
Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody
2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 614 na ulici 1. mája v
obci Nemecká, časť Dubová. K domu prislúchajú pozemky, parcelné č.
1057/1, parcelné č. 1058 o celkovej výmere 655 m2. Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 813, k.ú. Nemecká.

ZĽAVY NA VEĽKONOČNÝ TOVAR
od 15. - 19.4. 2019

INZERCIA

0907 727 204

52-0006-86

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 877 862

59-0003

ŽUPANY, NOČNÉ KOŠELE, PYŽAMÁ
Aj do pôrodnice.
veľkosti 2XL, 3XL, 4XL - NOVÉ VZORY

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

INZERCIA

BB 19-15 strana-
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14
bývanie, zamestnanie

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

INZERCIA

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

0907 727 204

v Banskej Bystrici

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

BB 19-15 strana-
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Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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15
poLitická inzercia / zameStnanie
17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

INZErCIa

Banská Bystrica
0918 116 714, 3,70€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

0907 877 862

16-0002

Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

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

Slovensko pre slabších
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Strend Pro VAC-79W
Èistiè okien

Strend Pro VAC-80E
Èistiè okien + teleskop

Doba nabíjania batérie 120 min, výdrž
batérie 30 min., čistiaci výkon na jedno
nabitie akumulátora 100 m², objem
nádoby na špinavú vodu 60 ml.

Doba nabíjania batérie 120 min.,
výdrž batérie 30 min., čistiaci výkon
na jedno nabitie akumulátora 80 m²,
objem
bje nádoby na špinavú vodu 50 ml.

10W

10W

príkon

36 90 €

príkon

43 90 €

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

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

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0049

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

03-0056

Akcia platí od 12. 04. 2019 do 18. 04. 2019 alebo do vypredania zásob.

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
Vrtr
tsr   tc 

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

