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Týždenne do 25 000 domácností

Robme svet lepším!
Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

KROVNESSA
Rožňava

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.
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Rimavská
Sobota

Výživné na dieťa
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

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

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

OBNOVA STRIECH

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

52-0006-153

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

0907 887 322

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
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 !!!

INZERCIA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Stredné Slovensko
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

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €
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Priemerné nájomné
za poľnohospodársku pôdu
Ak prenajímate pôdu, už sa nemusíte báť, že pôjdete pod cenu. V
spolupráci s okresnými úradmi štát
zverejnil priemerné výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Údaje o obvyklej výške
nájomného sú zverejnené podľa
jednotlivých katastrálnych území.

za rok 2018 pre každé katastrálne územie v SR, ktorá sa vypočítala ako priemerná výška nájomného za užívanie
poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku pre každé katastrálne
územie osobitne. Obvyklá výška nájomného sa bude určovať a zverejňovať
každoročne.

Novinkou, ktorá vstúpila do platnosti tento rok, je zverejnenie priemerného
nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Významne pomôže majiteľom pôdy, aby pri uzatváraní nájomných zmlúv nešli pod cenu.

Zverejnenie obvyklého nájomného chráni majiteľov poľnohospodárskej
pôdy pred neprimerane nízkymi cenami a tiež poskytuje nájomcom odrazový mostík pre stanovenie ceny nájmu.
Všetky nové návrhy zmlúv už musia
obsahovať cenu, ktorá je minimálne
na úrovni obvyklej výšky nájomného
platnej pre dané katastrálne územie.
Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako
obvyklú, vlastník môže takúto cenu
odmietnuť.
Údaje o obvyklej výške nájomného
(euro/ha) podľa jednotlivých katastrálnych území za rok 2018 sú zverejnené na
adrese: http://www.mpsr.sk/ovn2018

Smútočn

» Zdroj: MP a RV SR
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Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov stanovila pre nájomcov novú
povinnosť, podľa ktorej sú povinní
viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za
pozemky podľa katastrálnych území
k 31. decembru. Údaje a informácie z
tejto evidencie boli povinní poskytnúť
okresnému úradu do 31. januára. Údaje
z formulárov boli následne použité na
stanovenie obvyklej výšky nájomného

pomienka
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Nie prevádzať práce, ale robiť.
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Prázdniny aj s Máriou
Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Označenie „eco-friendly“
je často podvod
Označovanie obalových materiálov
na potraviny a kuchynských pomôcok nesmie v žiadnom prípade zavádzať.

kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna,
resp. iné prírodné materiály. U dvoch
výrobkov dostupných na slovenskom
trhu bola zistená presiahnutá migrácia
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z
Výkon úradných kontrol v Slovenskej trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň
republike ako aj v iných členských štá- bolo zistené, že tieto výrobky sa z marketoch Európskej únie poukazuje na sku- tingových dôvodov predávajú pod oznatočnosť, že v posledných rokoch sa na čením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“,
trh uvádza stále väčší počet materiálov „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“,
a predmetov prichádzajúcich do styku „ekologický“, „organický“ atď.
s potravinami vyrobených z plastu, ku
Toto označovanie v žiadnom prípaktorým sa pridávajú bambusové alebo de nezodpovedá materiálovému zloženiu
iné prírodné látky.
výrobkov, pretože ich základnou zložkou
Príkladom sú obalové materiály, je plast a prídavok prírodných materiálov
ale aj kuchynské pomôcky (misky, tanie- (bambus, pšenica, kukurica) dosahuje
re, poháre). Tieto materiály a predmety len určité percento zloženia.
sa často svojim vzhľadom podobajú na
Takéto označovanie je teda neprímelamínové plastové výrobky pričom pustné vzhľadom na to, že podľa článku
sú určené na styk s potravinami tak ako 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 neklasické plastové výrobky. Avšak tieto smie byť „označovanie, reklama a prenové typy výrobkov sa zvyčajne sklada- zentácia materiálu alebo predmetu zavájú z melamínového plastu ako hlavného dzajúce pre spotrebiteľov“.
kompozitného materiálu, ale obsahujú
Podnikateľské subjekty, ktoré uvátiež mletý bambus („bambus-melamín“) dzajú takéto výrobky na trh si musia byť
alebo iné podobné zložky, napríklad ku- vedomé skutočného materiálového zlokuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel ženia výrobkov a nesmú zneužívať príod melamínového riadu ktorý je lesklý a davok prírodných materiálov k plastom
hladký, sú tieto výrobky matné a majú na zavádzajúce označovanie a podporu
predaja.
drsnejšiu štruktúru.
Od roku 2016 je nariadený výkon
úradných kontrol v SR špecificky zame- » Zdroj: Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do
raný na zistenie možnej migrácie formaldehydu resp. melamínu práve z výrobkontaktu s potravinami RUVZPP
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Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče
Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Ján Vojta
vojta@regionpress.sk
0907 887 322
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Oslavy 30. výročia Novembra

Volumetrická diéta

6
zaujímavosť / zamestnanie
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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť
Jednou z typických infekčných letných chorôb je tzv. Legionárska choroba známa tiež ako legionelóza.
Táto forma zápalu pľúc je spojená
s vysokou horúčkou a hnačkami a postihuje najmä malé deti, starých ľudí
a osoby so zníženou imunitou. Postihnúť však môže aj celkom zdravých na
dovolenkách či kúpaliskách.
Legionárska choroba je vyvolaná
baktériami – legionelami (Legionella
pneumophila). Mimoriadne obľubujú
najmä sladkú vodu a teplotu od 30 do
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria
najmä nedostatočne kontrolovanými
klimatizáciami či vzduchotechnikou
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách,
v sprchách hotelov, detských táboroch
a inými verejnými vodnými zariadeniami (studne, vodovody, fontány či vodojemy). Zaznamenané boli aj prípady
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú
na liečbu dýchacích ochorení v nemocniciach.
Legionárska choroba bola prvýkrát
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov
v americkej Philadelphii. V lete toho
roka sa tam stretli na konferencii veteráni amerického vojska, ktorí začali
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom,
horúčkami a zápalom pľúc. Z 221 nakazených zomrelo 34 mužov aj napriek
okamžitej liečbe penicilínom.
Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptylenými kvapalnými časticami v plyne.
Vstupnou cestou je ústna dutina a nosové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú
na nosohltan a postupne zostupujú
prieduškami až do pľúc.
Inkubačná doba je 2 až 10 dní
a klinické príznaky sú typické. Vysoké
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť,
hnačky , vracanie a celkové vysilenie
organizmu. Pri oneskorenej liečbe
vedie u oslabených pacientov až v 20
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek,
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch
musia byť pacienti hospitalizovaní na
jednotke intenzívnej starostlivosti a dostať infúznu antibiotickú terapiu. Penicilín je neúčinný. V najťažších prípadoch je nutná umelá pľúcna ventilácia.
Ďalšie ochorenie, ktoré legionely
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to
miernejšia forma legionárskej choroby
s horúčkou, kašľom, svalovou slabosťou, ale bez známok zápalu pľúc.
Prevencia legionelózy spočíva najmä v pravidelnej údržbe a čistení klimatizačných zariadení. Pri pobyte v dovolenkovom rezorte je vhodné nechať
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche,
pričom batériu otočíme na najvyššiu
teplotu. Týmto jednoduchým opatrením necháme odpustiť a vysokou teplotou zahubíme baktérie zo sprchovej
hlavice v prvom prúde vody.

» Miško Scheibenreif
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13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

prijme do TPP aj živnostníkov

15 HĽADÁM PRÁCU

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Chcete si
podať
inzerát?

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

ÚESžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓB[FMFOFW#"
Hrabinská ,recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy
a 0%.&/:,
možnosť 6#:507"/*";%"3."

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ
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94-0115

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t,04&$SVǏOâLSPWJOPSF[ ,6#05" -770,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
t3VǏOâQSBDPWOÓL 680,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ$OBE U ûNFTBǏOFCSVUUP PENFOZ

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, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

7
SLUŽBY

SUV značky Renault
Nový Renault KADJAR

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

Už od

18 490 €

Bohatá výbava vo verzii Edition
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka iba do konca leta
Špeciálna ponuka je platná od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena je po odrátaní zľavy 1 500 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 500 €. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,7 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 131 – 154 (g/km). Uvedené spotreby paliva
a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

, zoznamka365.renault.sk

Renault odporúča

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto

tempusroznava@gmail.com

LETÁKY

0907 887 322

Nie grilovať (osobnosť), Slovenčina naša
ale podrobiť napríklad paľbe otázok.

NOVÁ ŠKODA SCALA
Prí�te, vyskúšajte a vyhrajte ju na dovolenku
u najbližšieho predajcu ŠKODA.
SYSTÉM KESSY

EASY START – BEZK�Ú�OVÉ ŠTARTOVANIE

LANE ASSIST

MULTIKOLÍZNA BRZDA

TEMPOMAT

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

FRONT ASSIST

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR,
EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM

FUNKCIA PREFILL

6 AIRBAGOV

PARKOVACIE SENZORY

EMERGENCY CALL

TAKTO SKVELO VYBAVENÁ

FINANCOVANIE



NaRovinu
R
Reklama
od VWFS. Sú�až trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustra�né foto.
K

skoda-auto.sk
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14 990 €

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

www.balkona.eu
0918 477 323

Mo������výhry 300 €

94-0125

rámové
bezrámové

- fyzická ochrana osôb a majetku
Security

Griffin S Group

s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/
- pult centrálnej ochrany /PCO/
- GPS monitorovanie + videopult

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13
tel.:

- zabezpečovanie poduja�

- kurzy SBS /odborná príprava/
- recepčná a informačná služba

0907 070 009

griﬃns@centrum.sk

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Ján Vojta
vojta@regionpress.sk
0907 887 322
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