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Poslaním SMS spolu s Vašou 
adresou prepošleme ju 

v slovenčine alebo maďarčine 
Cez mobil: 0907 038 231 

prípadne na www.euline.sk 
Môžete prísť i osobne pre knihu 
ráno medzi 8.30-9.30 mávam 

podpisové akcie. 
Adresa: Izabella Csabaiová, 

G. Bethlena 28, 
940 78 Nové Zámky

 

17 EUR/kus 
+ poštovné

Kniha JASNOVIDKA opäť v predaji
od Izabelly Csabaiovej Skutočné príbehy

Pozrite si YOUTUBE pod mojím menom + môj FACEBOOK
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27. január  
Medzinárodný deň pamiatky obetí holo-
kaustu (Jom Hašoa).

Výročia a udalosti
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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HESTIA, n.o.  ŠZ, ZS a ADOS
prijme:

OPATROVATEĽKA ( 5 € / hod. plus príplatky )

KUCHÁR ( 5€  / hod. plus príplatky )

Viac informácií nájdete na www.hestia.sk 
Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492

dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

INZERCIA
0905 799 782
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

ZIMNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

é

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»Glazúrovanie vaní 0905 
983 602

»Rekonštrukcie bytov a 
kúpeľní, obklady, voda a 
elektroinštalácie. 0908 570 
594, www.vrablic.sk

»Režem stromy, porylujem, 
upracem záhradu 0948 412 
415

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»Vodoinštalatér 0904 307 
824
»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

OPRAVA TV, ELEKTRO

KURZY

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 0918 479 
756

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené 0903 753 758

»Kúpim vzduchovku VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910 419 469 

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

16 ZOZNAMKA    

Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –

Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v 
tele nedokáže dobre využívať vytvorený 
inzulín, alebo bunky na už vytvorený ne-
reagujú dostatočne. V jej dôsledku sa po-
zvoľne začne meniť vnútorné prostredie, 
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup 
hladiny cukru v krvi. Následne začne 
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu, 
aby zoptimalizovala hladinu krvného 
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí. 
Postupne sa ale kompenzačné mechaniz-
my vyčerpajú, pankreas nie je schopný 
pokrývať požadované nároky a inzulínu 
začne byť nedostatok a hladina krvného 
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.

Inzulínová rezistencia ale súvisí aj 
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je 
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych 
ochorení, má súvis aj so stukovatením 
pečene, syndrómom polycystických ová-
rií (vaječníkov), neplodnosťou a niekto-
rými nádorovými ochoreniami. Pôvodne 
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej 
rezistencie v minulosti (ako napríklad 

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hla-
du), sa v súčasnosti mení na negatívnu 
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.

K hromadným prejavom syndró-
mu došlo až v poslednej dobe, charakte-
rizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom 
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov po-
travou v západnom štýle života, 
- nedostatok pohybu.

Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje ne-
správny životný štýl, hlavne zvýšený 
energetický príjem potravou a znížený 
energetický výdaj pri sedavom spôsobe 
života s minimálnou fyzickou aktivitou.

Predísť  uvedeným potenciálnym 
ochoreniam je možné zaradením pravi-
delnej fyzickej aktivity, znížením vnút-
robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
trebné, aj liekmi.

Inzulínová rezistencia a jej následky

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

metabolizmu a výživy

sledovaním si obvod 
ukru v 
edno-
avne
ané-
kom
po-
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza 
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí 
ako misionár v tradične kočovnom kmeni 
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa 
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý 
chodil každé ráno na svätú omšu a dokon-
ca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro 
do školy. Ani trest ho však neodradil od 
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň. 
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.

Farnosť Svätého kríža, kde aktuál-
ne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi 
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Bora-
na priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že 
každý človek je milovaný. Okrem toho sú 
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú 
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.

Vďaka pomoci z  nadácie ACN môže 
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnos-
ti navštíviť pastoračný program v  jednej 
z  diecéz. „Väčšina z  nich nikdy nebola 
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre 
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných 
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“

Vo farnosti tiež pomáha manželským 
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú 
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no 
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné man-
želstvo. Mnohí však nemajú peniaze na 
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevné-
mu sobášu patrí.

„Organizujeme preto svadobný ob-

rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme 
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“ 
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrov-
ská úľava, keď sú konečne manželmi aj 
pred tvárou Cirkvi.“

V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj 
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme 
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje 
misionár. „Vedie to k  prudkému poklesu 
manželstiev detí. Veríme v  evanjelizáciu 
prostredníctvom vzdelávania.“

Pred otcom Kennethom však stále 
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave 
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo, 
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem 
sám a  musím ísť cez les, niekedy mám 
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské 
hady a veľmi veľa hyen.“

Keby si však otec Kenneth mo-
hol vybrať, zostal by podľa vlastných 
slov v  Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy 
misionára v  kmeni Borana má veľkú ra-
dosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť 
pomôcť im spoznávať Boha, a  tak im 
sprostredkúvať samotný život. Je to naj-
lepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla 
stať.“

ACN každoročne podporuje v Etiópii 
približne 40 projektov, ktoré sú financova-
né sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac in-
formácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

» Ľudmila Pöštenyiová 
- ACN Slovensko

Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

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

Národné referenčné laboratórium 
pre vtáčiu chrípku (aviárnu influe-
nzu) vo Zvolene oznámilo druhý 
pozitívny výsledok vyšetrenia na 
vtáčiu chrípku v Slovenskej repub-
like v roku 2020.

Ide o súkromný úžitkový drobno-
chov nosníc na produkciu vajec pre 
vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese 
Trnava. Chov je umiestnený v zadnej 
časti dvora rodinného domu, kde je 
umiestnený kurín pre nosnice, s voľný 
výbehom. Chov nebol zabezpečený 

proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim 
vtáctvom. Počas dňa bola hydina voľne 
pustená a na noc zatváraná do kurína. 
Počet nosníc v chove: 19 ks. Zvieratá sa 
v chove už nenachádzajú, všetky zvie-
ratá boli usmrtené. Predbežné čistenie 
a dezinfekcia chovného priestoru hydi-
ny 20.1.2020.

Opatrenia na zabránenie 
šírenia nákazy

Okrem dodržiavania povinných opat-
rení, nariadených veterinármi, sa odpo-
rúča chovateľom hydiny na Slovensku 
dočasne prerušiť ich voľný odchov, v 
prípade výbehov tie prekryť dostatočne 
hustou sieťovinou, aby nemohlo prísť 
do kontaktu medzi voľne a doma cho-
vanými jedincami. Nákazu sú schopné 
prenášať aj vrabce.

Pozor na lacné nákupy
Veľmi riskantné je v období nákaz 

vtáčej chrípky či afrického moru ošípa-
ných nakupovať mäso a mäsové výrob-
ky alebo vajcia na ľudových trhoch. Roz-
hodne sa nedoporučuje ani ich nákup z 
pojazdných neautorizovaných predajov. 
Naopak, s takmer sto percentnou isto-
tou možno konštatovať, že potraviny, 
ktoré sa dostávajú do bežnej obchodnej 
siete, sú pod prísnym dohľadom kon-
trolórov. A to nielen podnikových, ale 
aj veterinárnych inšpektorov. Pritom 
kontroly sa uskutočňujú v celom dodá-
vateľskom reťazci, od prvovýrobcu, cez 
spracovateľa, dopravcu až po obchod.

Vtáčia chrípka
Ide o infekčné ochorenie vyskytujú-

ce sa hlavne u kury domácej, moriek, 
kačiek, husí, perličiek, prepelíc, ho-

lubov, bažantov, jarabíc, labutí, kor-
moránov, čajok, hrdličiek, škorcov, 
drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u 
pštrosov či emu. Ochorenie sa môže 
preniesť aj na iné cicavce, hlavne oší-
pané. Hlavnými klinickými príznakmi 
je strata plachosti, znížená aktivita a 
príjem krmiva, postihnuté jedince sa 

zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú 
našuchorené perie, nosnice častejšie 
kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj 
respiračné príznaky ako sú kašeľ, ký-
chanie, chrapot, nadmerné slzenie, 
opuchy hlavy, viečok, výtok z noso-
vých otvorov, ale aj poruchy tráviaceho 
a nervového systému.                            red

Už druhé ohnisko nákazy vtáčej chrípky na Slovensku 

Ohrozený aj okres Trnava

Miestne príslušná Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa v Trnave 
nariadila opatrenia zamerané na tl-
menie choroby, jej kontrolu a zabrá-
nenie šírenia nákazy, v ochrannom 
pásme o polomere 3 km okolo ohniska 
a v pásme pozorovania o polomere 10 
km okolo ohniska. 

mapa ŠVPS
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Na viacerých miestach sa o ňom 
zmieňuje dokonca aj Starý zákon. 
Na stole rímskych cisárov bol tak 
isto nesmierne obľúbený. A známy 
rímsky cisár Nero ho vraj miloval 
natoľko, že podľa tejto zeleniny do-
konca dostal aj prezývku.

Pór je bohatý na draslík, znižuje krv-
ný tlak a hladinu zlého cholesterolu, 
zároveň však zvyšuje hladinu dobrého 
cholesterolu, čím brzdí aterosklerotic-
ký proces a ďalšie srdcovo-cievne ocho-
renia. Pravidelná konzumácia póru s 
cesnakom tiež znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a prostaty. Nezanedba-
teľný je preventívny účinok póru pri 
chorobách žíl, pretože bráni vytvára-
niu krvných zrazenín. Keďže pór patrí 
k diuretikám, odporúča sa aj ľuďom 
trpiacim na dnu a reumatizmus.

Pór je navyše prirodzenou zbraňou 
proti baktériám a hubám. Ak naša stra-
va pozostáva prevažne z údenín, vy-
prážaných jedál, sladkostí a umelých 
sladených nápojov, žalúdok a horná 
časť tenkého čreva sa stávajú útočis-
kom celých kolónií baktérií a húb, ktoré 
sa tam závratnou rýchlosťou množia. 
Pór je ideálna zelenina pre starších a 
seniorov, pretože im zlepšuje črevnú 
flóru.

Ženy trpiace opakovanými zápalmi 
močového mechúra by mali častejšie 
konzumovať pór. Horčicový olej alicín 
sa vylučuje cez obličky do močového 
mechúra a tam môže naplno rozvinúť 

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti 

nadmernému zahusťovaniu krvi, rie-
dia krv a zabezpečujú, aby sa nehro-
madila v dutinách nepružných ciev. 
Pór patrí k najúčinnejším druhom zele-
niny proti starobným zmenám ciev.

Vysoký obsah vitamínu K v póre ak-
tivuje osteokalcín, bielkovinu, ktorá je 
životne dôležitá pre zdravie kostí. 

Pór je dobrým zdrojom alylsulfidov, 
ktoré môžu inhibovať dráhy spojené s 
tvorbou malígnych nádorov. Môže tiež 
znížiť riziko rakoviny prostaty, hrubé-
ho čreva a vaječníkov. Spotreba póru v 
primeraných množstvách chráni vaše 
oči pred šedým zákalom a vekom pod-
mienenou makulárnou degeneráciou 
(strata centrálneho videnia).

Pretože pór obsahuje väčšie množ-
stvo solí kyseliny šťavelovej, nie je 
vhodný pre ľudí, ktorí majú choré ob-
ličky a žlčník.

Zelenina cisárov - pór

» red

Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa
   Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vy-
merané zo starobného, predčasného starobné-
ho alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 
2020 už bol zvýšený.
   Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa 
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia 
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice 
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia 
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

Čiastkový dôchodok
   Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihli-
adnutím na obdobie poistenia získané v cudzi-
ne podľa predpisov Európskej únie alebo podľa 
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta 
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o 
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá 
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal 
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho 
dôchodku

30

31

32

33

34

33 % priemernej
mzdy 334,30 €

338,50 €

342,70 €

347,00 €

351,20 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

355,40 €

359,60 €

363,80 €

368,00 €

372,20 €

378,50 €

384,80 €

391,10 €

397,40 €

403,70 €

410,00 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum

Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý
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POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

TAKÁČ Peter – hľadaná osoba
Na 47-ročného Petra Takáča z Bratislavy 
V vydal Okresný súd v Senici príkaz na 
dodanie do výkonu trestu odňatia slobody 
pre prečin zanedbania povinnej výživy. Me-
novaný sa v mieste trvalého bydliska ne-
nachádza a doposiaľ nie je známe miesto 
jeho súčasného pobytu.

ZLÁMALOVÁ Gordana– hľadaná osoba
Na 50-ročnú  Gordanu Zlámalovú z Brati-
slavy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na dodanie do výkonu trestu odňatia slo-
body pre prečin zanedbania povinnej výži-
vy. Menovaná sa zdržiava na neznámom 
mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť
miesto jej súčasného pobytu.

KAMENSKÝ Martin – hľadaná osoba
Na 44- ročného Martina Kamenského vydal 
Krajský súd v Bratislave príkaz na dodanie 
do výkonu trestu odňatia slobody pre zločin 
krádeže. Menovaný sa v mieste trvalého 
bydliska nenachádza a doposiaľ nie je zná-
me miesto jeho súčasného pobytu.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom – BA 

Podunajské Biskupice
Najnižšie podanie: 247 500,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 18.02.2020 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Konferenčná miestnosť K3, na príze-
mí, HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 
3095/1, 831 04 Bratislava, Bratislava, 
okres Bratislava III, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom + prístavba súp.č. 9510 postavená 
na parc.č. 2127/2 a garáž súp.č. 11763 postavená na parc.č. 2126/2 , 
pozemky parc.č. 2126/1, 2126/2, 2127/1 a 2127/2 o  celkovej výmere 
601 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1036, k.ú. Podunajské 
Biskupice. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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ZUBNÁ AMBULANCIAPOZOR ZMENA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Ponúkame implatológiu
 s najlepšími cenami v BA

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

26. január 1993 
Václav Havel bol zvolený za prezidenta 
Česka.

Výročia a udalosti
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Slovenské zdravotníctvo je v nevyhovujúcom 
stave. Ľudia zomierajú zbytočne a pacienti ne-
dostávajú za svoje odvody adekvátnu kvalitu lieč-
by. Zdravotnícky program SaS ponúka 138 riešení, 
ktoré posunú slovenské zdravotníctvo kvalitatív-
ne dopredu. Medzi najväčšie výzvy na celé 4-ročné 
obdobie si kladieme zadefi novanie nároku pacien-
ta a následne nastavenie zdravotného pripoiste-
nia. Taktiež sa pozrieme na stratifi káciu (reformu 
nemocníc), ale i zákon o dlhodobej starostlivosti. 
Zefektívnime fungovanie procesov (DRG, eZdra-
vie), zmeníme riadenie štátnych nemocníc i kate-
gorizáciu liekov. Samozrejme, uvedomujeme si, že 
nie je možné robiť všetky opatrenia naraz. Budeme 
ich preto prioritizovať tak, aby sme v prvých dvoch 
rokoch zaviedli tie najťažšie systémové zmeny, ne-
skôr sa budeme zameriavať na opatrenia, ktoré si 
nevyžadujú komplikovanú politickú debatu. Záro-
veň sa zaväzujeme, že v roku 2020 (ak sa dostane-
me do vlády), predložíme voličom jasný odpočet, 
koľko z našich 138 opatrení sa poda-
rilo realizovať. Máme vypracovaný 
podrobný program, ktorý vznikal 
počas troch rokov diskusií s ľuď-
mi z praxe, ale aj pacientmi. Je 
čas posunúť Slovensko ďalej.

Ponúkame konkrétne riešenia, 
ktoré posunú zdravotníctvo 
dopredu

Janka Cigániková
poslankyňa NR SR za SaS
a tímlíderka strany pre zdra-
votníctvo, kandidátka č. 5

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94
-0

01
2

SBS

INFORMÁCIE NA:     0905 880 127

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

 na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice) 

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom 
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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Príjmeme 
do zamestnania:

tel.: 0908 789 146 / email: ismont@ismont.sk

OBKLADAČA - 16 € / m2

TESÁRA - 6,90 € / hod. brutto
STROJNÍKA / VODIČA  - 6,90 € / hod. brutto
INŠTALATÉRA /VODÁRA  - 8 € / hod. brutto
MURÁRA / MALIARA - 6,90 € / hod. brutto

94
-0

00
9

A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY, UBYTOVANIE  ZADARMO

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky
 VODIČ "B", "T" -  980 € mesačne brutto + príplatky
 VODIČ "C" -  od 1.300 € mesačne brutto + príplatky

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
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30905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

RUSOVCE -  min. 24,00 EUR brutto za roznos
DEVÍNSKA N. Ves - min. 3,93 EUR brutto za roznos
ČUŇOVO - min. 9 EUR brutto za roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY a.s. 
doplňuje svôj tím v Bratislave a hľadá pracovníkov na pozíciu

►   SŠ v odbore elektro,
►  odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (min. § 21 vyhl. 508/2009 Z.z.),
►  záujem o moderné technológie,
►  skúsenosti so servisom alebo montážou výťahov sú výhodou,
►  VP sk. B,
►  prozákaznícky prístup,
►  spoľahlivosť, pracovitosť.

►   zázemie stabilnej nadnárodnej spoločnosti,
►  odborný rast a perspektívu kariérneho postupu,
►  zaškolenie v technickej oblasti,
►  zadarmo možnosť ubytovania v Bratislave,
►  príspevok na šport / relax, príspevok na DDS a ďalšie benefity,
►  mzdu od 900 € + kvartálne a ročné bonusy (základná mzda podľa 
          individuálnych schopností a skúseností).

Prihlásiť sa môžete na job.schindler.com alebo pošlite životopis na 
zuzana.kosikova@schindler.com. Bližšie informácie na tel. 0904 746 346

SERVISNÝ TECHNIK
VÝŤAHOV
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24. január 
 je Sviatok svätého Františka Saleského, 
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.  

Výročia a udalosti
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov 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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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