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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 11 / 15. marec 2019 / 23. rOčNÍK

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Reálna  záruka

12 rokov
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Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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www.kia.sk

Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny  
tvar karosérie s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového kupé so všestrannosťou a priestorom 
rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu, 
vďaka ktorej sa stali �nalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah .

www.kia.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

 

METIS (SLOVENSKO) spol. s.r.o.
Duklianska 36  05201 Spišská Nová Ves  Tel.: +421 534  414 712   Mobil: +421 918 424 390
E-mail: papcun@metis-sk.sk  www.metis-sk.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO 2: 129-180 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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redakčné slovo / služby, bývanie

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)

 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Spišská Nová Ves, Levoča, Gel-
nica, Smižany, Krompachy, Hari-
chovce, Odorín, Jamník, Spišský 
Štvrtok, Spišské Podhradie, Bet-
lanovce, Ferčekovce, Novoveská 
Huta, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Ilia-
šovce, Letanovce Spišský Hrušov, 
Kluknava, Rychnava a Marge-
cany

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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Pekný a už čiastočne aj kalendárne 
jarný týždeň vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie 
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o 
týždeň dva skôr priletí samček a až potom 
samička? Tá už má hniezdo z väčšej čas-
ti pripravené, poopravované, všetko už 
čaká iba na to, aby sa založila nová gene-
rácia. Dokonca aj na vchodových dverách 
bytových domov sa (v lepšom prípade) 
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom 
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude 
robiť denné od-do a že potrvá mesiac, 
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenní-
ku dáme pravidelnejší priestor téme stav-
ba. Nielen tej však.

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľo-
vať trivialitami, keď sa kultúrny život vy-
medzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď 
seriózna verejná komunikácia dostáva po-
dobu detského bľabotania, keď sa – struč-
ne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo 
a z verejných záležitostí estráda, potom sa 
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kul-
túrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ 
To kedysi povedal  Neil Postman  (8. marec 
1931, New York, New York, USA – 5. októ-
ber 2003, New York), americký odborník 
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny 
kritik, pedagóg, profesor a redaktor. 

Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba 
spomínanými banálnosťami práve tak, 
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať 
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ náro-
da. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba 
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v mi-
nulom storočí mladý francúzsky prozaik 
a všestranný umelec Boris Vian - „uteká-
me, čo nám nohy stačia do budúcnosti, 
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítom-
nosť a minulosť sa nám stráca v prachu, 
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to 
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz, 
na prahu jari, je predsa prekrásna. 

Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynu-
lých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si 
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Za-
staviť ten nadiktovaný rytmus a pár oka-
mihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby 
sme sa všetci venovali menej 
tomu nepodstatnému, čo je 
takmer bez hodnôt a zame-
rali sme sa na niečo oveľa 
dôležitejšie. Život nás, náš, 
a našich najbližších a jeho 
kvalitu. Preto ešte raz 
- pekný týždeň vám 
všetkým.

INZERCIA
0905 719 139
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služby, bývanie, zamestnanie

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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90918 217 665

BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných

•

•

•
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AKCIA
JAR NA SLOVENSKU
kvalitné brikety
cena 140€ / 1 paleta
Cenu pre Vás držíme do jesene.

QUADRO SNV    0915 446 537
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 ELEKTRIKÁRI 

 BAGRISTI 

www.genau.sk 
genaugroupindustries@gmail.com 

 

Plat: 
od 3 000 € do 4 700 € 

 
Podmienky: 

min. vyhláška §21  
 

prax v odbore 
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právnik radí / služby, zamestnanie

»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez 
papierov. 0904 527 918
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»KÚPIM 1IZB.BYT SNV 0902 
116 200
»Kúpim 1i. byt v SNV. 0905 
775 621

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200
»Predám záhradu 425 m2. 
0907762175

»Predám chlapčenské kor-
čule na ľad č.35-38 zacho-
valé 13eur. 0911668083

»PREDÁM NOVÉ ŠATY, 0944 
280 418
»Predám šijaci stroj TEXTIMA 
vynikajuci stav - cena 150 
Eur, ženskú figurínu cena 50 
Eur, nabytok z dielne - 150 
Eur. Info.  0910 143 266 
»PREDÁM SROTAR REZAČKU 
NA SLAMU VÁHU NA ZEMIA-

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    

13 RôZNE / predaj    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

KY, 0903 022 101
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, 0907 
910 755
»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 25-45 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 3,82 €/hod. Info na 
0903937324
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Hľad.prácu ako opatrova-
nie staršej osoby v SNV,LE a 
okolie do 25 km. 0908 631 
905
»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 25-45 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 3,82 €/hod. Info na 
0903937324

»MÁM 40ROKOV, SOM ROZ.
MAMINA, BACULKA A HĽADÁM 
MUŽA NA SPOLOČNÚ BUDÚC-
NOSŤ. LE 0917 530 588

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

0905 495 585
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VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK
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Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Spišskej Novej Vsi, 
Levoči a Smižanoch

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

V dnešnom článku naviažeme na ten 
predchádzajúci a  budeme sa venovať 
ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy 
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhoto-
viteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vy-
konanie diela na vlastné nebezpečenstvo 
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zod-
povedá za zmarenie, resp. zničenie diela, 
a to najmä počas jeho realizácie. Vo vše-
obecnosti teda za uskutočňovanie diela 
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, 
pričom predmetom tejto zodpovednosti 
je plnenie, resp. zhotovované dielo. 

V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude 
jednak zhotovené riadne a  včas, a  to 
v  súlade s  podmienkami upravenými v 
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde 
aj k  samotnému odovzdaniu takto zho-
toveného diela. Ako sme si už vysvetlili 
v  predchádzajúcich článkoch, predme-
tom zmluvy o dielo nie je pracovná čin-
nosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za úče-
lom zhotovenia diela, ale výsledok tejto 
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. 
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie 
diela nemá za následok zánik záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, 
tento je povinný dielo vykonať opätovne, 
a to na vlastné náklady. 

Napriek uvedenému však môže na-
stať situácia, kedy zmarením, resp. zni-
čením diela, zaniká aj záväzok zhotovite-
ľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej 

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. 
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhoto-
viteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti 
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne 
dojednané osobné zhotovenie diela zho-
toviteľom, prípadne to z  povahy diela 
vyplývalo. 

V prípade nemožnosti plnenia je mož-
né riešiť otázku náhrady škody, prípadne 
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, 
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsled-
ku ľudského konania (napr. stratou ma-
teriálu poskytnutého objednávateľom 
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), ale-
bo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. 
ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či 
zničeniu zhotovovaného diela). V  prí-
pade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pros-
tredníctvom tretej osoby, zodpovedá za 
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho 
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej 
dĺžky tejto zodpovednosti zhotovite-
ľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ 
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu 
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vy-
hotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte 
neodovzdal objednávateľovi.

Zmluva o dielo a zodpovednosť 
za vyhotovenie diela

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

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Občianske združenie Fórum živo-
ta organizuje verejnú informačnú 
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. 
Každoročne si 25. marca pripomína 
práva nenarodených. 

„Pre kampaň sme podobne ako po iné 
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť 
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chce-
me ponúknuť argumenty na zamysle-
nie,“ zverejnila hlavná koordinátorka 
kampane Lucia Mihoková. Kampaň 
bude prebiehať v  uliciach slovenských 
miest. Biela stužka symbolizuje, že na 
nenarodenom ľudskom živote záleží. 
Poukazuje však aj na konkrétnu a systé-
movú pomoc pre tehotné ženy a preven-
ciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú 
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa 
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku 
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt 
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce 
organizácie kontaktujú matku v zložitej 
situácii. Projekt je postavený na „adop-
cii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného 
roka žena dostáva finančnú podporu na 
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné 
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s naj-
vyššou mierou potratov a  rozvodov, 
Fórum života prevádzkuje Centrum 
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá 
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie 
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Pro-
jekt Tlakový hrniec ponúka študentom 
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či por-
ne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj 
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.  

Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie 
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom 
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Na-
rodenia Panny Márie a chválach s kape-
lou Joel Worship Band.

Pondelok 18. marec 2019 – benefič-
ný Koncert za život spojený s udeľova-
ním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu 
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca so začiatkom o  19:00. Účinku-
je Komorný orchester ZOE. Koncert je 
určený na podporu žien trpiacich po 
spontánnom potrate. 

Sobota 23. marec 2019 - Konferencia 
Vyber si život s  témou Ochrana života 
na všetkých úrovniach politiky v  kon-
gresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom 
o 9:00. S prednáškami vystúpia odbor-
níci a poslanci na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Viac info o kampani na 
www.25marec.sk. 

Deň počatého dieťaťa 
ponúka argumenty Pre  príchod jari sú typické rôzne 

očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

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

metabolizmu a výživy
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Kontakty
0910 831 653 – prenájom, jazdené vozíky

0903 264 331 – predaj nové vozíky

 

Linde Material Handling s.r.o.

www.linde-mh.sk
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139



SN19-11 strana- 7

EDITORIÁL / SLUŽBY

33
-0

00
8

7



SN19-11 strana- 8

8
politická inzercia / služby, bývanie

IVA BIELIZEŇ
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predajne s 25-ročnou tradíciou v spodnej bielizni:
Zimná 53, Spišská Nová Ves (Mladosť)

Nám. Sv. Egídia 2950, Poprad

Otvorené: PO-PIA: 9.00-17.30 a SO: 9.00-12.00

MARCOVÉ ZĽAVY POKRAČUJÚ
aj v apríli do Veľkej Noci.

Ponúkame nábytok LEN od Slovenských a českých výrobcov.

VYUŽITE VÝHODNÉ ZLAVY 
OD -30%

Info na predajni.

M.V. Nábytok, 
Fabíniho 23 /bývalý polnonákup/Spišská Nová Ves

mob. 0901 704 637, www.mvnabytok.sk
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Spravodlivé Slovensko pre všetkých

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie 
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 
pred týždňom 
predstavilo ná-
vrh otázok pre 

hĺbkové referendum. Navrhli sme 17 
riešení problémov, ktoré doteraz politici 
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali 
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež 
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás 
trápia Slovensko natoľko, že by o nich 
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia 
za týždeň na našej FB stránke otázkam 
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o 
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľ-
mi teší.

Dovoľte, aby som Vám otázky bliž-
šie predstavil - 1. skupinu otázok sme 
nazvali Spravodlivé Slovensko:

1. Navrhujeme hmotnú zodpoved-
nosť politikov. Chceme presadiť, aby 
politici a vysokí štátni úradníci za ne-
zákonné a zjavne nevýhodné rozhod-
nutia ručili svojím majetkom. Výrazne 
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od 
pokušenia kradnúť z nášho spoločného, 
lebo škodu by platili zo svojho.

2. Chceme, aby si každý okres mo-
hol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 

Až 17 okresov (zväčša najchudobnej-
ších) nemá svojho zástupcu v NR SR, 
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto 
chceme, aby sa kandidát do NR SR s naj-
vyšším počtom hlasov v každom okrese 
stal automaticky poslancom. Ostatní sa 
doplnia presne takým spôsobom, aký 
funguje dnes ... a priblížime politiku k 
ľuďom.

3. Za účasť na voľbách deň dovo-
lenky navyše. Záleží nám na tom, aby 
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Pre-
to navrhujeme deň dovolenky za účasť v 
každých voľbách a referende.

4. Umožnime konečne voliť cez 
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste 
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete. 
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľa-
du na to, kde sú - v za-
hraničí, na horách, 
v nemocnici či len 
doma v záhrade. 
Technicky je to rie-
šiteľné, len treba 
trochu chcieť.

Ide nám o spra-
vodlivé Slovensko. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Pre  príchod jari sú typické rôzne 
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

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

metabolizmu a výživy

spissko.sk
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ukon enie  
(zried.)

hrabaním  
pozh aj

skratka    
pre a dato

zázrak,    
udo

1. as     
tajni ky

štátny     
(hovor.)

poklesne

majite      
lodí

Teodora   
(dom.)

jednotka   
dedi nosti

lisár,   
lisova

obtreli

zna ka    
tória

poslalo    
spä       

napodob-  
neniny

Irena      
(dom.)

úver      
(kniž.)     

rameno    
(bás.)

dôstojná   
staršia     
žena

zna ka   
stroncia    
robilo   

krotkým

diela      
výtvarného 

umelca

aké       
(hovor.)    

bantuština

Pomôcky: 
maori,     
ultimo,     
lojtra

driapaním  
poškodia

Akadémia  
múzických  

umení     
korup ník

chytal    
rukami     

strapcový  
zmeták

brloh,     
pelech     
(kniž.)

maor ina   
kozo-      
rožec,     

po esky

opice      
(zried.)

druh      
ú esu     
súhra, 

harmónia

rebrík     
(hovor.)

prever!

zna ka   
decilitra

chrlilo     
lávu       

týkajúca   
sa tavenia

radnica    
(zastar.)

lovom     
získaj     
zatína

syn      
Penelopy

žr        
na voze    
zn. pre    
long ton

ma ba     
vodovými  
farbami

skr. pre    
tohto roka  

okultné  
krvácanie

2. as     
tajni ky !
citoslovce  

búrlivej    
radosti

k b spája-  
júci dva    

lánky     
prsta

Pomôcky: 
kont, mop,  
bantu, Ita-  
los, ratúz

Starší lekár sa bezúspešne snaží           
o priaze  mladej sestri ky a ke že         
sa mu to nedarí, nakoniec sa jej pýta:
- Sestri ka, o vám mám da , aby ste 
sa nechali pobozka ?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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������������������������������������ 
tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�����������������
 1000 - 1200 EUR/netto

�������������� 
11 EUR/hod.

����������������������
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR 
VÝROBY
ELEKTRIKÁR

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

spissko@regionpress.sk
0905 719 139

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

spissko@regionpress.sk
0905 719 139

Kontaktujte nás:


