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Štvrté prikázanie
Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.
Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú
závažnosť zločinov proti ľudskosti,
keď vedú k hladu, biede, nútenej
migrácii a k smrti kvôli chorobám,
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
k určitej strane... Toto stanovisko sa
v aktuálnych okolnostiach týka otca
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrštvrtým prikázaním u
nás?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
������� ��� ����������� ����������� ������� ������ ��������� �� �������� �������� ���������� ��� ���� ������� �������� �������� �� ����������
����������� �� ���������� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ������� �� ������ ������ ���������� ��� ������ ����������� �� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM SIMSON PIONIER
MUSTANG CZ MOTOCROSS AJ
POKAZENÉ 0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Výhodne predám v Žiari
nad Hronom veľký RD vhodný aj pre dve rodiny či vedenie firmy a iné 0903575921

06 POZEMKY / predaj
»Predám 2713m2 poľnohospodárskej pôdy v katastri
obce Čierny Balog. Kontakt
0944190163

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Brezne,
0915454786
»Mám záujem kúpiť stavebný pozemok v obci
Špania dolina. Ponúknite.
0910867213

Najčítanejšie regionálne noviny

Pravda a láska
Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ revolúcia. V spomienkach sa mi objavuje pieseň Sľúbili sme si lásku.
Nakoniec a ukázalo, že to až také nežné nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi,
komunisti si pripravovali svoje lúpeže
a stratégie. A namiesto väzenia sedia
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe.
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Prišli hádky, delenie štátu a majetkov, viac
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej
disciplíne sme však dosiahli možno svetové prvenstvo – rozkrádanie štátu.
O pár mesiacov nás čaká reparát.
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lásku by sme si už nemali sľubovať, ale
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy.
A chýba nám to, o čom sme spievali na
námestiach – pravda a láska. Pravda vedie k uvedomeniu si problémov a chýb.
Láska je liek na ich vyriešenie a zahojenie rán.
Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupovať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”
Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme
nebojovali so zlom zlými prostriedkami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš
hovorí, aby sme konali pokánie a používa slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje
postoje k životu a obrátiť sa.
Bojovať so zlom teda neznamená,
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale
prijatím a láskou ho premeníme na dobro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká
komisia vyzýva darebákov, aby urobili
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím
a represiami obrátili na dobré?
Človek neprestane robiť zlo zo strachu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo
a
nespravodlivosť,
ktoré vidíme okolo
seba, budú zastavené a potrestané.
A verme aj to, že sa
raz v nebi stretneme
– všetci hriešnici,
ktorí sa chceme polepšiť.

» Ján Košturiak

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
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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0908 398 083

87-0008

FÓLIE NA TERASY
ALTÁNKY

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 zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BYSTRICKO

relax
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MEDICINÁLNA
PEDIKÚRA

    
   

Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

    

T: 0903 531 429

46-0192

   

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

33-00039

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ

Horná 26,
Banská Bystrica
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BYSTRICKO

relax, služby
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SlužBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.
Nie poloostrov, ale polostrov. Slovenčina naša
Nie určený pre niečo, ale určený na niečo.

33-0041

10
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Najlepšie elektro
2017 / 2018
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Kávovar na kapsule tlak 15 bar, príkon
1500 W, objem nádržky na vodu 0,6 l, druh
kapsúl Dolce Gusto, odkvapkávací systém,
automatické vypnutie a režim úspory energie,
šírka 16 cm, výška 29 cm, hĺbka 22 cm,
hmotnosť 2,4 kg, farba čierna.

1.39“, rozlišenie displeja: 400 x 400, Typ
displeja: Amoled, výdrž batérie: 48h, kapacita
batérie: 415mAh, operačná pamäť: 0,512GB,
veľkosť úložiška: 4GB, Android 4.4 alebo vyšší;
iOS 10.0 alebo vyšší, meranie tepovej frekvencie,
výpočet spálených kalórií, vodeodolnosť, meranie
rýchlosti, meranie vzdialenosti, krokomer,
Stopky, GPS, Bluetooth 4.1.

Televízor SMART LED, 138cm, 4K Ultra HD,
Direct LED, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3×
HDMI, 2× USB, LAN, Netflix, VESA 400×200
mm, trieda energetickej účinnosti A+.
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Žiadne káble, žiadne obmedzenia. Bezdrôtový
dizajn bez ústupkov. Bezpečné a pohodlné
nosenie. Intuitívne dotykové ovládanie.
Automatické zapnutie, automatické pripojenie.
Skutočný zvuk v kvalite HD. Prenosová
vzdialenosť vo voľnom priestore 10 m. Výdrž
batérií 3 hod. Kompatibilné s iOS a Android.

Policajná verzia je elektrické autíčko
s licenciou AUDI s 2.4G diaľkovým
ovládaním, masívnou a širokou
konštrukciou,prehrávačom muziky, pohonom
oboch zadných mohutných kolies, s
odpružením prednej nápravy, 2 motory 40W /
12V, 2 možné rýchlosti dopredu aj dozadu.

60 EUR

SPÄŤ

 5&2(
  <37*'33/

!  
8B-E/&

15,6” notebook, matný HD displej, rozlíšenie
1366×768 px, 2jadrový procesor Intel Celeron
N3060 (2,48 GHz), integrovaná grafická karta
Intel HD, pevný disk 500 GB, RAM 4 GB,
Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 1× USB 2.0, 2× USB 3.1,
čítačka pamäťových kariet, DVD mechanika,
klávesnica s numerickou časťou, operačný
systém Windows.

Sušička bielizne energetická trieda A+++,
max. váha náplne 8 kg, hlučnosť 65 dB,
počet programov 10, tepelné čerpadlo,
odložený štart, reverzibilné dvierka a displej,
odhadovaná ročná spotreba energie 177 kWh/
annum, výška 85 cm, šírka 60 cm, hĺbka
66.5 cm.

Akcia platí od 22. 11. 2019 do 28. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

regionpress T96_BF.indd 1

20.11.2019 13:25:28
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03-001-34

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

zdraVIe, POlITICKá InzerCIa / SlužBY

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)
My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.
Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
Klasifikácia diabetes mellitus
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je charakterizovaný poškodením a postupným zánikom buniek pankreasu produkujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami alebo inzulínovými perami. Predstavuje
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo
všetkých diabetikov. Častejšie postihuje mladšie vekové skupiny.

Menej štátu, nižšie
dane

rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

08 STAVBA

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám dvojlôžkový pletací stroj a ruskú heligonku
0907610920

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.

4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
typ metabolickej poruchy sa prejavuje
po prvýkrát počas gravidity. U nás postihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre matku aj
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu- plod, musia byť ženy poje 85 – 90 percent všetkých diabetikov. čas tehotnosti aj po nej
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa pravidelne sledované.
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí in- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
zulín, ale v nedostatočnom množstve,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
alebo organizmus vytvorený inzulín z
metabolizmu a výživy

14 RÔZNE / iné
»Pomôžem seniorom bez
rodiny. 0904242138
»Kúpim staré hodinky Primky, Strieborné mince , mince
Slovenský Štát 1939-1945,
staré Československé bankovky.0905 767 777.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Chceme lepšie podmienky
pre športovcov

45-0006

Šport sa stal fenoménom so silným spoločenským a ekonomickým významom. Okrem všeobecne známych pozitívnych vplyvov na zdravie
a charakter človeka sa stal vďaka tzv. multiplikačným efektom aj nezanedbateľným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu. Pre značnú časť obyvateľstva je významnou súčasťou života a preto ho štát
nemôže ignorovať.

Kontaktujete nás: 0907 727 204, 0907 877 862

Občianska
riadková
inzercia

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoreniach podžalúdkovej žľazy (pankreas), pri užívaní niektorých liekov a
chemikálií, pri niektorých infekčných
ochoreniach (napríklad pri rubeole).

Dispečing SK - 0950 333 222

13

Od rozdelenia Československa uplynulo 27 rokov. Za ten čas sme svedkami nezanedbateľných
rozdielov v športových úspechov samostatných
štátov. Kedysi jedna krajina, ktorá vychovávala
úspešných športovcov. U oboch susedov je talentovaných športovcov dosť, avšak úspešnejší sú
reprezentanti Českej republiky. Prečo je tomu tak?
Majú iné podmienky pre šport ako u nás? Všetko
to súvisí so systematickou prípravou a výchovou
mládeže. Pokiaľ chce dieťa napredovať, je potrebné do neho investovať čas a peniaze. To si ale nemôže dovoliť každý rodič, pretože sa už jedná nie
o desiatky, ale o stovky eur mesačne. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu aj
podpora štátu. Podpora talentovaných detí, z ktorých môžu
vyrásť reprezentanti našej
krajiny a stať sa plnohodnotnými a kvalitnými súpermi na
svetovej úrovni, je dôležitou
zmenou, o ktorú sa budem
usilovať.

Radovan Sloboda

krajský predseda SaS v BB
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BYSTrICKO

»Seniorka hľadá kamaráta.
Nie sms. 0907610920
»Muž so 154IQ. sympatický
zdravo stravujúc 33 ročný 175 cm vysoký si hľadá ženu na zoznámenie
vážny vzťah. BR+ okolie
0951328431
»Hľadám dôchodcu z BB
kamaráta do divadla, koncerty i na tanec. Volaj na č.
0904165468
»56. rád spozná priateľku z BB. do 53. r. sms
0908199158

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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 zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

zamestnanie, služby

14

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIDAJ SA k nám

PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE
OBSADZUJEME POZÍCIE

tZVÁRAČ

- mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka
do 2,30 €/Nhod.
tMAJSTER - mzda v HPP 900€ a viac v závislosti od praxe a odborných skúseností

PONÚKAME
adekvátne skúsenostiam a praxi,
odmeny pri výročiach,

odmenu,

bonus za dochádzku
mesačné prémie do 20 %,
príspevok zamestnávateľa na DDP,

dvakrát ročne,

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

Slovenčina naša

99-0207

ďalších podujatí.

Slovenčina naša

Nie nula celá a osem desatín,
ale nula celých a osem desatín.
Nie hrať na klavír,
ale hrať na klavíri.

Nie rozospalý, ale rozospatý.
Nie odraziť sa na cene,
ale prejaviť sa na cene.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BB 19-47 strana_
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63-0172

balkóny

SPraVOdaJSTVO /zameSTnanIe

BYSTrICKO
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Majetkový opatrovník

Onkológ špecialista - brokolica

Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom maloletého. Táto správa je súčasťou
rodičovskej zodpovednosti a rodič má
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať
majetok svojho maloletého dieťaťa.
Môže však nastať aj taká situácia, že
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa
nebudú schopní vykonávať túto správu
riadne. Pre tento prípad zákon poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov právnych vzťahov nedochádzalo
k poškodzovaniu majetkových záujmov
dieťaťa.
Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré
môžu byť ustanovené ako majetkový
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Na pultoch predajní stále ešte známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú
viac-menej ohrdnutá. V sloven- vraj zodpovedné za znižovanie rizika
skej kuchyni málo používaná. No vzniku rakoviny prostaty.
Asi dvadsať dekagramov brokopredsa len – „zázračná“ brokolica.
lice (jedna rozmixovaná šálka) obTáto superzelenina je vychvále- sahuje viac ako 2 gramy bielkovín,
ná pre jej protirakovinové účinky a v 2 gramy vlákniny, 288 miligramov
oblasti výživy je skutočným pojmom. draslíka, 43 miligramov vápnika, 81
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných miligramov vitamínu C a navyše foprotirakovinových látok nazývaných láty, horčík, fosfor, betakarotén, viizotiokynáty, ktoré rakoviny ničia tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné
tak, že neutralizujú karcinogénne lát- dva menované karotenoidy dokážu
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom zabraňovať poškodeniu makuly, čo je
znižovania ich škodlivých účinkov hlavnou príčinou slepoty u starších
a stimulovaním uvoľňovania zabi- ľudí.
V roku 2003 predstavitelia Enjakov karcinogénov a urýchľovaním
vironmental Working Group zaradili
ich odstraňovania z tela.
Hoci za priaznivý vplyv brokolice brokolicu na zoznam dvanástich pona naše zdravie môže množstvo lá- travín najmenej kontaminovaných
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in- pesticídmi. Brokolica si tieto látky
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar- totiž neukladá.
binol. Ten je dôležitý najmä pre ženy.
Estrogén má tri základné metabolity,
ktoré sa v tele správajú odlišne. Dva z
nich pôsobia karcinogénne a jeden je
nezhubný a vykazuje ochranné účinky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer
medzi nezhubným metabolitom a potenciálne škodlivými.
Aj muži produkujú estrogén, a
preto brokolica aj ďalšie druhy kapustovitej zeleniny obsahujúcej indoly sú prospešné a zdravé aj pre nich.
Okrem toho však brokolica obsahuje
aj veľké množstvo fytolátky suforafá» red
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov

a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého dieťaťa. Takouto osobou môže
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad
právny alebo daňový poradca.
Za majetkového opatrovníka môže
byť ustanovená aj obec alebo iná právnická osoba, ktorá s takouto funkciou
súhlasí, a taktiež spĺňa predpoklad na
riadny výkon správy majetku v záujme
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný
vykonávať správu s náležitou starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

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

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

»Drž sa novej cesty a starého priateľa. Latinské príslovie

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Facebook: aiwsk

z Banskej Bystrice -Brezna a okolia
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny
85_0690

www.aiw.sk

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!
32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

zdraVIe / SlužBY
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POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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
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