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Týždenne do 32 750 domácností

HROBOV
VSTAVANÉ SKRINE! ČISTENIE
JEDNOHROB 65 €
K
UPÓN

DVOJHOROB 100 €

-40%

NA ZĽ

DOPRAVA ZDARMA

79-0319

...ZARIADIME VÁM CELÝ INTERIÉR!

ﬁrma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581

spissko.sk

79-0318

PLATÍ DO 30.9.2019

nonstop linka

99-0140

Cena zariadení je 99 €

až do

EXTRA BONUS

AV U

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

46-04

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

59-0300

AZBESTOVÝCH STRIECH

ŽALÚZIE,
SIEŤKY
p r o t i h my z u
0907 942 957
www.lacne-zaluzie.sk

99-0076-1

rýchlo, lacno, kvalitne

0944 709 990

 DTI Spišská Nová Ves

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

0908 337 893

MICHAL

Vysoká škola DTI ponúka:
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy
v ekonomických predmetoch
- Manažment
- Manažment služieb v automobilovom priemysle

Mgr.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DPŠ

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy
- Učiteľ profesijných predmetov

PaedDr.

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy

PhD.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

MBA

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)
- DBA (Doctor of Business Administration)
- LLM (Master of Law)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,
s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.)
a doktorandského štúdia (PhD.)

Prihlášky na akademický rok
2019/2020 prijímame do 30.9.2019.

9 139

Prijímacie konanie je bez poplatku.
Podmienky prijatia a bližšie informácie
o štúdiu nájdete na www.dti.sk
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ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

» V správach hovorili, že by
každý, kto vyrazí na cesty
v zimnom počasí, mal mať
so sebou reťaze, lopatu,
deku, rozmrazovač, ťažné
lano, baterku, hever a náhradné koleso. No, vyzeral
som ráno v tej električke
ako blbec.
» Stretnú sa dve Tatrovky v
úzkej uličke.
- Cúvaj, - zavrčí jeden z tatrovkárov - lebo urobím to
isté, čo som urobil minule.
Druhý pre istotu zaradí
spiatočku a vycúva. Potom
mu to predsa nedá a pýta
sa prvého tatrovkára:
- Počuj, a čo si to vlastne
minule urobil?
- Vycúval som.
» Predám auto s nehrdzavejúcou, pontónovou karosériou, nepodliehajúcou
módnym vplyvom, s dvojtaktným motorom pracujúcim na princípe náhodných
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.
» - Viete, čo je to 90-50-90?
- Jazda v meste okolo policajtov.
» Včera som inštruktorovi v autoškole prešla cez
rozum. Ako? Zadným kolesom

» redakcia

0905 495 585

79-0274

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Nie o ktorej Slovenčina naša
(hodine), ale o koľkej.

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

SPIŠSKO

3

Slovenčina naša
Nie ide
byť jeseň, ale bude jeseň.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

TM

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

TM

79-0291

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Pre mnohých čosi neznáme
Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj

INZERCIA
PRACOVNÁ PONUKA:

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
76-0009

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

57-0085

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

0903 404 935

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0915 549 895

0905 719 139

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

www.kia.sk

Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

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

Názov dílerstva
%VLMJBOTLB 4QJĠTL /PW 7FTّ.PCJM ّQBQDVO!NFUJTTLTLّXXXNFUJTTLTL
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Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

04 BYTY / prenájom
»Prenájom RD 3-izbový so
záhradkou v SNV, blízko
centra od 1.9.19 cena dohodou 0904 501 249

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v SNV 0904
105 858
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA
»Ponúkam seriózne stavebné a obkladačské práce
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť 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 vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám aut. práčku zn.LG
A+++ zánovnú, málo používanú, stála 460eur, ja
predám za160eur č.t 0944
196 319

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kozičku od dobrej
dojky 0904 380 875
»Domáce vajíčka snv 0905
636 693
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

»PREDÁM
CHLAPČENSKÚ
LYŽIARSKU PRILBU ÚPLNE
NOVÚ AJ S OKULIARMI VEĽ.
L-XL a DIEVČENSKÚ VEĽ. XS-S
TIEŽ S OKULIARMI. VôBEC NEPOUŽITÉ. CENA 33E ZA KUS
TEL 0911 668 083

VPHU
VPHU



VPHU
0DUNXãRYFH

79-0267

Novoveská cesta 37, Levoča

www.inexbasista.sk
tel. 0907 172 374
inex.basista

15 HĽADÁM PRÁCU

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.

EHWRQiUVN\ãWUN =$%(=3(ý8-(0(
'292=
REV\SRYpSLHVN\
GUYHQpNDPHQLYRPDNDGDP
SRWHURYêDEHWRQiUVN\SLHVRN
GHNRUDþQpNDPHQLYRDSLHVN\

ácie

14 RôZNE / iné
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268

»Vysoký, 44 ročný tmavovlasý fešák, hľadá štíhlu
ženu na nezáväzné stretnutia. SNV,LE 0908 668 783

y
y
y
y
y

2GRUtQVNDFHVWD
6S19HV

13 RôZNE / predaj

16 ZOZNAMKA

DUHiO$&+3
KDODVPRGURXVWUHFKRX

61

»Predám ručnú pumpu s
tlakovou výškou 15 m spolu s oceľovými rúrami košom a stojanovým ručným
čerpadlom Cena dohodou
0907 325 100

»Som invalid hľadám prácu
alebo brigádu, mám aj vodičák A,B,C,D môžem robiť
skoro všetko. 0910 266 256

.(

aliz

03 BYTY / predaj

12 DEŤOM

3D

»PREDÁM MOTO ENDURO
YAMAHA XT 125 X ZACHOVALÁ MôŽE SA JAZDIŤ OD 16R T
0915 234 506
»Kúpim škoda 1000mb, 100,
110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor,
moskvič, trabant, tatra, aj
náhradné diely 0905 892
215
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250,
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj
nepojazdné. 0949 505 827

/(

vizu

02 AUTO-MOTO / iné

VPHU
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INTERIÉROVÉ & EXTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
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PROJEKT A REALIZÁCIA KÚPELNÍ A INTERIÉROV
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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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Právnik radí, škola / služby

Tolerované klamstvo

Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou

Ťažko písať o školstve bez dotyku s
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V
posledných rokoch školstvu škodí,
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelávanie.

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej
politiky. Možno by si kompetentní priali, aby nás zahnali do kúta, a aby sme
prosili o prežitie. Preto sú ich útoky
opakované, ponižujúce, strach naháňajúce. Tváriace sa ako pravda.
V posledných mesiacoch sa masírovanie verejnej mienky stupňuje.
V takých chvíľach si prajem kriticky
mysliaceho a konštruktívneho občana,
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia
ideovo obmedzených politikov a ich zámery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia
sa voľby a stále sa verí podsunutým informáciám.
S akou marketingovou ľahkosťou
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za
nimi sa však skrýva úmorná práca zle
platených kuchárok, preťažených úradníkov obce, bežných ľudí, ktorí musia
denne podstupovať byrokraciu, aby sa
politici mohli chváliť niečím, čoho dôsledky netušia. Napokon sa to prejaví
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako
sa minula pri obedoch po starom.
Najnovšie bolo verejnosti vsugerované klamstvo o 400-eurovom (!)

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

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

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito,
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom
časovom období, paralelne so zvyšovaním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim
učiteľom. Prirodzená otázka laickej verejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôkladná analýza nedôstojného nárastu platu
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je,
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím
o tom, že peniaze na to prídu školám
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové
dekréty. Apolitická škola si musí poradiť sama, aby sa podieľala na politickom marketingu.
Polarizácia je súčasťou politickej
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúcimi platmi, klame sa o skutočnom stave,
verejnosť ho považuje za zabezpečené.
Bez viny však nie je ani učiteľský
stav. Na základe jeho pasivity a bez
hlasnej argumentácie vychádzajúcej
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak,
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia verejne prezentované klamstvá politikov,
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak
nie, zostaneme terčom.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Slovenčina naša
Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

VYPRATÁVANIE

DOMOV, BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759

79-0316

Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

7

vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk
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Obavy z cukrovky

Dávkovanie liekov

Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“

Účinok lieku závisí nielen od jeho
zloženia, ale aj od množstva potravín, ktoré či už bezprostredne spolu
s liekom alebo v čase dôležitom pre
účinok lieku pacient príjme. Pacient
by preto mal vedieť, ako sa liek
správne užíva: či nalačno, alebo s
akým časovým odstupom od jedla.

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, genetické, ako aj environmentálne faktože na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge- ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvninetické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj- teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
šieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie Nie náhodou až 90 percent diabetikov
u nich vzniká na základe imunologicky má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
podmieneného ničenia až úplného zniče- hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktinia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube- znižuje riziko vzniku diabetu.
Dedičnosť pri 2. type cukole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto rovky zohráva dôležitejvplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky šiu úlohu ako pri prvom
prípady. Známa je súvislosť s niektorými type. Ak jeden z rodičov
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj- má cukrovku, riziko, že
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u ochorie jeho dieťa je 33tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 45 percent a zvyšuje sa
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín s vekom.
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Pri 1. type cukrovky genetická predispometabolizmu a výživy

Ak vás lekár alebo lekárnik upozorní
na termíny ako „užívať liek nalačno“
alebo „po jedle“, je dôležité sa uvedenými odporúčaniami riadiť. Dôležité
je ale poznať aj význam uvedených
odporúčaní. „Liek nalačno“ znamená užitie na prázdny žalúdok, teda
pacient by mal byť „hladný“. Hlavným miestom absorpcie liekov je tenké črevo, preto objem, ale aj zloženie
stravy prechádzajúcej žalúdkom môže
ovplyvniť rýchlosť vstrebávania liekov
v organizme. Niektoré lieky, ako napr.
lieky proti osteoporóze sa užívajú ráno
nalačno tak, aby už pacient zostal vo
vzpriamenej polohe, aby bola zabezpečená správna absorpcia liečiva a predišlo sa nežiadúcim účinkom.
Naopak, máme lieky, u ktorých je
žiadúce užívať ich spolu s potravou,
resp. po jedle, nielen kvôli ich spôsobu
vstrebávania v organizme ale napríklad aj pre zníženie výskytu nežiadúcich účinkov. „Po jedle“ znamená,
aby pacient užil lieky najneskôr do
2 hodín po jedle alebo inak povedané,
aby v čase užitia lieku bol „sýty“. Na-

Nie spratek, ale galgan, Slovenčina naša
fagan, lagan, nezbedník, potvora.

príklad tzv. nesteroidné antiflogistiká,
teda protizápalové lieky (napr. s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofénu alebo diklofenaku) sa užívajú po
jedle, aby sme zabránili prípadnému
dráždeniu sliznice žalúdka a možnému
vzniku vredov.
Kľúčovým faktorom pre správne
dávkovanie a teda aj pre znížení výskytu nežiaducich účinkov liekov je aj
tekutina, s ktorou pacienti lieky zapíjajú. Všeobecne platí pravidlo, že lieky
sa zapíjajú čistou vodou, najlepšie
z vodovodu. Mlieko a minerálne vody
obsahujú rôzne ióny, ktoré môžu vytvoriť s molekulou liečiva v organizme
nerozpustné komplexy, čím môže dôjsť
k oneskorenému účinku, dokonca sa
môže stať, že liek nebude účinný vôbec.
Aj u liekov, ktoré pacienti používajú
lokálne v ústach (napríklad rôzne pastilky, kloktadlá alebo spreje), je dôležité
po ich použití resp. aplikácii minimálne polhodinu nič nejesť, ani nepiť.
Je nevyhnutné poznať správne
užívanie liekov, či už viazaných na
lekársky recept alebo aj tzv. voľno-predajných. K efektívnej liečbe nestačí iba
správne určená diagnóza a správne
zvolený liek, jedným z rovnako dôležitých faktorov je správne dávkovanie
lieku a dodržiavanie odporúčaní lekárov a lekárnikov.

» Miroslava Snopková, PharmDr., PhD.
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Úspech sa začína už na jeseň
Na založenie kompostoviska sú
bežne k dostaniu zaujímavé kompostéry, ako aj prímesi, ktoré je vhodné do
kompostu prisypávať. Inak drobná finta, využiteľná pri uskladnení ovocia zo
stromov – dlhšie vydrží, ak bude uložeNa jeseň sa zdanlivo rok záhradníka né v polohe, v akej dozrievalo na strokončí. Záhony spustnú, stromy opada- me. Teda stopkou nahor a uschnutým
zvyškom okvetia nadol. Ak ho uložíte
jú, stodola sa zavrie a čaká sa do jari.
V praxi je to inak. Vrstvíme kom- iba v jednej vrstve, máte šancu v dobpost, ukladáme ovocie, aktuálne sa pri- rých podmienkach s ním vydržať až do
pravujeme na zber orechov, skúsenejší ďalšej úrody.
Záhony treba tiež prekypriť, porývedia, že aj jamy pre nové stromky je
dobré kopať už teraz, keď je ešte dobré ľovať, alebo, podľa plochy – poorať. Ak
počasie a budú mať dostatok času sa máte rýle a podobné náradia zaschnuté
„vyvetrať“. V špecializovaných obcho- zo suchého roku, šup s nimi do vedra
doch sa pomaly končia výpredaje na s vodou, inak sa dosť natrápite. Keďže
záhradnú techniku i náradie, sú naozaj sa skôr stmieva, určite sa občas aj v
zaujímavé a prečo ich nevyužiť? Gazda záujme zachovania duševnej pohody
dobre vie, že v plnej sezóne je všetko oplatí vynechať večer sledovanie teledrahšie. Pod orechmi treba dôkladne vízie a radšej si urobiť plánik kam s novykosiť porast, uľahčíte si prácu s ich vými prírastkami do záhrady či sadu.
zbieraním. Inak tiež drobná finta – ak Vopred tak budete mať jasno v tom,
už nestihnete pokosiť a orechy vám do koľko čoho vlastne potrebujete. Predaj
vyššej trávy padajú spolu s lístím, opäť stromov, krov a iných drevín sa čoskoro
pomôže motorová kosačka. Akurát tre- rozbehne naplno. Jeseň je jednoducho
ba nastaviť najvyššiu výšku podvozku, čas, keď sa sezóna pre záhradkára prádať najnižšie obrátky motora a ona vám ve začína.
spoľahlivo lístie „povysáva“ do zberného koša a orechy zostanú tam, kam
padli.
» ib

Tí zo šťastnejších, ktorí majú záhradu, vedia. Teda, vedia minimálne to,
že je to síce drina, ale aj radosť, že je
to pokračovanie práce predkov a samozrejme, aj určitá šikovnosť.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

BIO meranie celého tela

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW
tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW
tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

99-0007-x

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

bývanie
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PLOTY
BETÓNOVÉ
& BRÁNY
OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

PIESKOVEC

ANTRACIT

ŠEDÝ

AKCIA 1/2 DPH

Pozor, dodatočná zľava 10 % na všetok sortiment

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY:

Platí do odvolania

www.profilinvest.sk

0918 217 665
profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

ŠIROKÝ
SORTIMENT

BRÁN
NA KĽÚČ

• BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
ZAMERANIE
• DOPRAVA
• VYLOŽENIE MATERIÁLU
HYDRAULICKOU RUKOU

• MONTÁŽ NA KĽÚČ
• CERTIFIKOVANÝ PRODUKT

VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV
SN19-38 strana-
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• SLOVENSKÝ VÝROBOK

SPIšsko

POLITICKÁ INZERCIA / zamestnanie
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Inzerát, ktorý predáva

0905 719 139
-,+2(ß-/Ǘ!Þß+ß-,7ǲ!&Þß3ßȘ/
OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
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(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
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ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

33-0034

Tomáš Drucker
Dobrá voľba

Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás
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peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
PS/SPOLU, KDH a ani
kolegyňa
Remišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch
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Nedostáva
te
pravidelne

PRIJMEME
Skladník

NAŠE NOVI

NY

(Nemecko)

do schránk
y
a chceli by
ste?

2200 EUR/mesačne Brutto
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Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

tto
2400 EUR/mesačne Bru

131190333

do

0944 113 140

(Rakúsko)

0903 431 350
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Mäsiar

3000 EUR/mesačn

Kontaktujte nás:
furmanikova@regionpress.sk

0905 719 139

KLAMPIARS T VO
ISTOTA NAD
VAŠOU HLAVOU

MONTÁŽ
STRIECH

KL P

Komplexné práce:
tesárske | izolatérske

s.r.o.

pokrývačské

Realizujeme aj odvetrané fasády
a montáž strešných okien

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

���������
��������������
ZA 1000€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

85 0637

����A IHNED

kltp@tulis.sk
www.tulis.sk

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

85_0005

personal

34-0162

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0147

E U RO

PRÁCA V ČR

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

Spišská Nová Ves
Zimná 54

66-0164

0905 923 625

