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počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

031190175
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68-04

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

a 139 dní
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Týždenne do 50 530 domácností

POZRI PONUKU VO VNÚTRI
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

59
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1949

Golgota našej doby
Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.
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Máte metabolický syndróm?
„Čo je to metabolický syndróm?
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovoril „iba“ o vysokom krvnom tlaku,
zvýšenej hladine cukru, vysokom
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10
– 20 kg...
Kritériá na diagnostiku metabolického syndrómu sa postupne vyvíjali.
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia, Európska skupina na štúdium
inzulínovej rezistencie či Národný cholesterolový edukačný program.Všetky
pracovné skupiny sa zhodujú na základných črtách metabolického syndrómu – obezita, inzulínová rezistencia,
porucha metabolizmu tukov a vysoký
krvný tlak.
Výskyt metabolického syndrómu
na Slovensku V uplynulom období na
Slovensku v rámci projektu „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“
organizovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou bolo vyšetrených
1517 respondentov, zodpovedajúcich
štruktúre dospelého obyvateľstva podľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt metabolického syndrómu podľa bol 20,1
percenta, pričom bol významne vyššií
u žien (23,9) oproti mužom (15,9).

Dominantnou príčinou metabolického syndrómu je inzulínová rezistencia. Je to vlastne zmena fyziologickej regulácie, kedy rovnaké množstvo
inzulínu má na metabolizmus menší
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulínovej rezistencie. Objaví sa, keď sa pečeňové, svalové a tukové bunky stanú
menej senzitívne alebo sú rezistentné
na inzulín.
Ku vzniku a rozvoju metabolického syndrómu môžu prispievať aj niektoré podávané lieky.
Zvláštnu pozornosť treba venovať
napríklad kortikoidom, antipsychotikám, niektorým liekom na vysoký krvný tlak. Preto u rizikových pacientov v
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu
na mieru, iba s minimálnych rizikom
zhoršovania metabolických parametrov. Najväčšie ovplyvnenie majú ale v rukách
samotní pacienti v podobe dostatku pohybu a vhodnej skladby
stravy.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Brezno

B. Bystrica

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.
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Vox populi

Východné Slovensko

Výročia a udalosti
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský režisér, scenárista a herec († 1993).

3. februára 1922

47-012
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Humensko=VT+SV+ML
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Košicko okolie
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„Volím v každých voľbách. Beriem to ako
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“
Eva Polakovičová, Bratislava

služby
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Philips 43PUS6504 / LED TV
50“ Philips 50PUS6504 / 359€
58“ Philips 58PUS6504 / 429€

319 € 429
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Akcia platí od 31. 01. 2020 do 06. 02. 2020 alebo do vypredania zásob.
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Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943
03-00-2-1

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845
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02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
»Predám 3izb. tehlový
byt s lodžiou v pôvodnom
stave na 2 posch./2. Ul.
Dukelských hrdinov ZH.
0905504296

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám garáž + nad ňou
je odkladací priestor veľký
ako garáž Tel: 0904423257

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

Poznáte dve zábavné postavičky Pat
a Mat? Dvaja babráci, ktorí riešia
rôzne problémy - neefektívne a zle.
Je zábavné pozerať sa na nich v
televízii. Pracovať s nimi pod jednou
strechou veselé nie je. Tragédiou je mať
takúto dvojicu za šéfov. Okrem toho,
že sú nekompetentní, nevedia prijímať
spätné väzby. Najskôr sa obhajujú a potom útočia. Ostatní po čase rezignujú,
prestanú im oponovať a myslia si svoje.
Majú radi tituly a funkcie, potrpia si na
svoje postavenie. Nevedia si vytvoriť
prirodzenú autoritu a tak si ju vynucujú silou. Oponentov potláčajú - niekedy
priamo, inokedy rôznymi intrigami a
manipuláciami. Vydržia s nimi tí, ktorí ich ignorujú a robia si svoje, alebo tí,
ktorí prijali ich pravidlá hry - hovoria
im, čo chcú počuť a prispôsobia sa.
Pat a Mat si myslia, že všetkému rozumejú a pritom ani nevedia, čo nevedia. Sú ako slony v porceláne. Často sa
o nich rozprávajú historky. Väčšinou,
keď tam nie sú. Ak sa im niekto snaží
vysvetliť, že by mali zmeniť svoje správanie, tak to nedopadne dobre. Občas
poľutujú sami seba ako sa narobia.
Majú pravdu. Najviac sa narobia nešikovní.

Pat a Mat majú niekoľko znakov majú sami o sebe vyššiu mienku, ako
sú ich reálne schopnosti a výsledky,
podceňujú a podozrievajú druhých
ľudí a radi ich kriticky posudzujú.
Nepriznajú si vlastnú chybu, ale s obľubou hľadajú nedostatky na iných.
Sú dosť zameraní na svoje potreby a
ostatní ľudia pre nich predstavujú len
zdroje na dosiahnutie ich plánov. Radi
poúčajú druhých a zdôrazňujú svoje
postavenie. Dokážu sa aj pretvarovať
a správať priateľsky, lebo pochopili,
že svoje ciele dosiahnu ľahšie. A vedia
byť aj dobrí pätolízači, keď potrebujú
získať pre seba výhody od silnejšieho.
Čo s Patom a Matom? Funkcie si držia a chyby nepripúšťajú. Môžete sa im
vyhýbať, ale ak sú vašimi šéfmi, tak len
obmedzene. Bojovať s nimi sa tiež veľmi nevypláca - bývajú
pomstychtiví. Môžete ich ignorovať
a baviť sa na nich,
pokiaľ vám nerozoberajú vo firme strechu nad hlavou.
Najlepšie je
utekať
od
nich preč.

67-0010

01 AUTO-MOTO / predaj

Pat a Mat

67-0008

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

» Ján Košturiak

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám výhodne elektrický invalidný vozík zn. Malux, 0949482590

14 RÔZNE / iné
»Doopatrujem seniorov bez
rodiny. 0904242138
»Jožkovi Belovi zo Starohorskej zdravie a úspechov
v živote želá kamoška Adriana
»staré
československé
bankovky a hodinky PRIM.
Tel. 0905 767 777
»Kúpim starý ľudový kroj
0911339297

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

B. Bystrica

'LVSHĀLQJ6.

7. februára 1964

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 hore.

Výročia a udalosti

Beatlesmánia“ dorazila do USA. V tento deň pristáli Beatles v New Yorku. Na
letisku ich čakalo 3 000 fanúšikov. Prvé
úspešné americké turné Beatles sa skončilo 21. 2. 1964.
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46-0192

»Muž so 154IQ. Sympatický.
Ekologicky založený. Zdravo
stravujúci. 33 ročný 175cm
vysoký si hľadá ženu. Vy.
Na zoznámenie vážny
vzťah 0951328431

BYSTRICKO

vzdelávanie, politická inzercia / služby

Trojuholník škola – rodič - žiak IV
Rodič má možnosť odložiť nástup
na ZŠ o rok. Ešte v škôlkach sa robia
Žiaci nastupujú do I. ročníka vo veku testy školskej zrelosti, ktoré sa vyhod6 rokov. Spravidla z materskej školy nocujú s rodičmi. Upozorňujem, že
(MŠ), v ktorej mali získať sociálne ná- odporúčanie odborníka nemôže byť
vyky, ale aj návyky súvisiace s výcho- jediným kritériom na odloženie dovou a predprimárnym vzdelávaním. chádzky. Najzávažnejším musí byť vaše
Najdôležitejšie je, aby žiak vedel zo- poznanie dieťaťa, jeho pozorovanie,
stať v budove školy bez rodičov, vedel porovnávanie jeho správania s odborsa v nej pohybovať a orientovať. Často nou literatúrou (nie len s internetom).
sa stáva, že škola má adaptačný týždeň, Pomôžu aj rozhovory s učiteľkami z MŠ.
keď majú prváci skrátené vyučovanie, Dozaista orientačné body poskytnú aj
keď sa pozvoľna zavádza učebný re- učitelia zo ZŠ pri zápise, najmä ak je pri
žim, keď si učitelia so žiakmi opakujú ňom prítomný aj školský odborník. To je
základné kompetencie, zručnosti, pra- komplex poznatkov, na základe ktorého
vidlá správania. V prvý školský deň sú sa rodičia majú sami definitívne rozhodspravidla prítomní rodičia. Ak to je ne- núť. Isto, je to dôležité, lebo ak sa neskôr
vyhnutné, mala by byť ich prítomnosť dospeje k tomu, že dieťa nezvláda školu,
umožnená aj v iné dni. Najmä ak sa musí sa vrátiť do škôlky, čo môže byť
dieťa správa hystericky a nepomáhajú traumatizujúce. Tento krok sa však mábežné výchovné metódy. Určite sa neo- lokedy realizuje, keďže MŠ nemajú kabávajte, ak sa to stane. Je to prirodzená pacity na návrat žiakov. Vtedy sa môže
reakcia. Prechod do školy je náročný pre stať, že si dieťa zopakuje ročník, čo môže
vás, nieto pre deti, čo sa zrazu ocitnú v byť tiež traumou.
obrovských priestoroch v interakcii s
Každý z nás sme prežili ZŠ, zápis,
mnohými cudzími deťmi a dospelými. nástup a prvé školské dni. Dnešné deti
Okrem toho už nemajú pri sebe učiteľku, sú iné, môžu sa líšiť v zvládaní školy.
ktorá im vždy pomôže. Stávajú sa sa- Aj preto treba hľadať ZŠ, ktoré poznajú
mostatnejšími. Tomuto náročnému pre- nové trendy a pomôžu deťom adaptovať
chodu pomáha, ak dáte dieťaťu do školy sa. Ak by sa aj vyskytli problémy, je to
obľúbenú (vyučovanie nerušiacu) hrač- očakávané a ich zvládnutie závisí aj od
ku. Ale veľmi dôležitá je komunikácia s toho, ako sa prispôsobí škola či školský
učiteľmi I. ročníkov a s vychovávateľmi systém novým podmienkam vzdelávaškolského klubu detí. Je preto potrebné nia.
vedieť, ako škola rieši tento prechod (o
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
tom nabudúce).
Do školy

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Chcete si
podať
inzerát?

$)/';.;< B1-. )4-0,.$-'0-& %
 ).,4' #A'$(4,) ) '4,$ 270'$
+,42)*.*/&0 .1-&*,*/-#'$499.4
&)$4.$%(1-$9*(,/)*(-( 
-).;< B+, -@#*0'$)0;#*
*9$$#-( 2,$$'$*?-):&) 
'4,$/2.;< B-( * #'$05?9$/?-@
0;#*/
  &(41@'*0 )-&*!6,*0*/&,%$)*/
)&.*,:/ ( 09 .$#,7(/-71@
-+,0*'$0*-@%0, "$8)*#0;#*
-( +,$9'$%-'4)*(+, 0;#*-,$ 
9 )$($&*,*2#;@ &*)*($&/.&1
-0) %.*?$'*0$+ B27 *0$+ 
B272)( )40199$ +'.10199$/&0'$./
<$0*.-'/<$ 
+,0*0)$ 9.4./09&)$ % ' )*+'4
)*#24&*)*# )%(5*+*,*2/
( )7A/>*(+*($ )&(0&.*,;#
<$%:, .*05?9$)/?-/.,40$( ( 2$
A/>($0;#* -( ) ($ -.#
**97 2$#'*0 *<B0/
, %*0+* 7" A&/?$=$ ,)/)$-*/
/,*$'$ &$7 *'$.*$-&/-$ )*
*,)6.6(1' %-., .)/.$0/'$$#?$
+**(*04&(+B
  *'$ -(  0 ) (*)$$# 0 &.*
,;#A/$*-.40%:2':-.,*-.'$0*-@%

0( -.4#)&.*,6+*'$.$$2/'$&*
-:)$) ')$*?:0'$-( & >
)4(#*0*,$'$*+,*'6(*#-+*'/)<7
0)$0'72&*-.$*-4' %*.*(< )$
.() 0 ,$09 .$!9$-.*(()*#;($
-( -+*-.0$'$))4( -.$0 0*?$?$
0*,)$#1-( *($ .'$&*.' 
*0-&:+*'$.$&/) )40$-.$ 2,$ 9 )7
 *A)9$#*#*0-( 2.;< B
+,$(**-'*0$'$.$-7A/7 +*&,?/
% (  ).*.;< B--@#/% ( *
-,'*0 )-&)-., +*.*(>
' %*7( &(+B&4./ 9. ) *'
0;)$(*?)::+,$()*-@*/ ) ,"$*/%
)- )7(,7-)4(.*)%(50>&
.*(/< )9 -.,)1-.*%)
+*+*, -.*0$ & <);#A/7
 *(#,;< -)4()+*(*-&(
+B*/+,$#'4-$'*.&( ,.$-7*,*0*A)7
&*0+*'/-* &)$4.($&)$4.
&($ )) -.*%0/'$$#19 .$-7&
A/7)4()&(+B+,$-+ '!$))?) 
*% +, )4-*,*0-&;24052*&1-( 
2*%*0'$2!6,*06'*0 )-&*

Miroslav Beblavý

+,*",(*0;'7 ,&*'7$ 
+, - 3*?$)-& (*&,$

 $"!(2.,"50)4#(+%!"')%* #&&"*). 3 /!.,"5+*)1,-!"(,+%2 *(.3   

Férové Slovensko
od východu na západ

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

Výročia a udalosti
zomrel Janko Čajak, slovenský básnik
(* 1830).

4. febrára 1867

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 strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine 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

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného 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.

33 % PM
+
Ŀ0

355,40 €

36

33 % PM
+
Ŀ0

359,60 €

37

33 % PM
+
Ŀ0

363,80 €

38

33 % PM
+
Ŀ0

368,00 €

39

33 % PM
+
Ŀ0

372,20 €

3RÏHWURNRY
SRLVWHQLD

9¿SRÏHW
PLQLP£OQHKR
G¶FKRGNX

0LQLP£OQ\
G¶FKRGRN
URN

40

33 % PM
+
Ŀ0

378,50 €

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41

33 % PM
+
Ŀ0

384,80 €

31

33 % PM
+
Ŀ0

338,50 €

42

33 % PM
+
Ŀ0

391,10 €

32

33 % PM
+
Ŀ0

342,70 €

43

33 % PM
+
Ŀ0

397,40 €

33

33 % PM
+
Ŀ0

347,00 €

44

33 % PM
+
Ŀ0

403,70 €

34

33 % PM
+
Ŀ0

351,20 €

45

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa

35
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Zastavenie starých exekúcií

Táto nová právna úprava sa týka exekúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych
predpisov aplikovaných do konca marca 2017. Do prvej skupiny spadajú staré
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo
dňa 01. januára 2020. Ide o staré exekúcie, ktoré k tomuto dátumu trvajú
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako
5 rokov. Táto rozhodná doba začala
plynúť odo dňa doručenia prvotného
poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, v danom prípade
sa na zmenu exekútora neprihliada.
Taktiež je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, či v období od 01. júna 2018 do
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.
Táto právna úprava obsahuje taktiež
výnimky, v prípade ktorých k zastaveniu takejto exekúcie nedôjde. Ak má
byť dôvodom zastavenia starej exekúcie rozhodná doba a súčasne ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv.
absolútnych výnimkách. Absolútnymi
výnimkami v zmysle uvedenej právnej
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje,
je vymáhanie pohľadávky na výživnom, vymáhanie práva na nepeňažné
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak
sú vymáhané v jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu,
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch
predo dňom, kedy má byť stará exekúcia zastavená, dosiahnutý výťažok
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má
povinný konkurznú imunitu. Okrem
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť
ešte relatívne výnimky upravené týmto
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhodná doba sa predlžuje za zákonom ustanovených podmienok o 12 mesiacov.
Druhou skupinou starých exekúcií,
ktoré budú zastavené zo zákona, sú
tie v prípade, ktorých po 01. januári
2020, uplynie rozhodná doba piatich
rokov, a v ktorých po tomto dátume
oprávnený alebo povinný zanikne bez
právneho nástupcu, oprávnený podá
návrh na zastavenie starej exekúcie,
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu
konkurzu, reštrukturalizácie alebo
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo
o výnimku zo zastavenia starých exekúcií. Nová právna úprava ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť
oprávnenému ukončenie exekučného
konania, ale nedefinuje presne lehotu
a spôsob tohto oznámenia.

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om
Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

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

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

Banská Bystrica
0918 116 714, 3,70€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať
nová právna úprava týkajúca sa exekúcií, a to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.
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Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Chcem prispieť k lepším
podmienkam pre šport
Som dlhoročný predseda tenisového klubu
TC Baseline v Banskej Bystrici. Kandidujem do
Národnej rady SR, aby som prispel k zlepšeniu
podmienok pre šport detí a mládeže. Šport sa
stal fenoménom so silným spoločenským a ekonomickým významom. Pozitívne ovplyvňuje telesné zdravie mládeže, čo by mal byť prirodzený
záujem každej spoločnosti. Okrem všeobecne
známych vplyvov na zdravie a charakter človeka sa šport 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.
Ako spoluautor programu strany Sloboda a
Solidarita pre šport budem presadzovať zavedenie voľnočasového poukazu vo výške trojnásobku životného minima, aktuálne je to 630 eur.
Poukaz dostane každý rok rodič každého dieťaťa
od 1. ročníka základnej školy po 4. ročník strednej školy. Rodič sám rozhodne, na
ktorý šport, umenie, tanec alebo inú voľnočasovú aktivitu
poukaz použije. Nikto nebude
rozhodovať za neho. Poukaz
bude možné použiť na úhradu
viacerých aktivít dieťaťa.

Radovan Sloboda
krajský predseda SaS
v Banskej Bystrici,
kandidát č. 19
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Bojnická ZOO je zavretá

Fazuľa obyčajná

V Národnej zoologickej záhrade
v Bojniciach potvrdili výskyt vtáčej
chrípky u kačice a lyžičiara. Potvrdil to riaditeľ Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vlákFazuľa obsahuje arginín, aspa- nina upravuje trávenie, viaže jedovaté
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochohemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, renia pečene. V Ázii používajú fazuľu
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli tradične ako účinný preventívny i liedraslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi čivý prostriedok na črevné a obehové
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené po- problémy ako aj na nedostatočnú funkužívanie fazuľovej múky na zasýpanie ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
horúce obklady pri mokvavých a svrbi- na noc namočiť do vody, ráno vodu
vých ekzémoch.
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až poAk máte predispozíciu na vznik tom variť v čerstvej vode. Po konzumádiabetu alebo ste už diabetici, poteší cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic- fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - s trochou tuku asi 10-15 minút.
konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.
» red

ZOO teda bude zatvorená minimálne jeden mesiac. Nie je možné urobiť
izoláciu zvierat, pretože zoologická záhrada slúži pre verejnosť. Takže by bolo
riziko prenosu nákazy, jednak na človeka, ale človek ju môže aj roznášať..
„Náhle úhyny kačice a lyžičiara
bieleho naznačujú, že tam bol alebo
je kontakt s voľne žijúcim vtáctvom,
hlavne divokými kačicami, husami a
labuťami. Toto, myslím si, že personál
podcenil. Veď už mesiac hovoríme o
chrípke, že ju prenáša sťahovavé vtáctvo,“ povedal riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Vtáctvo a hydinu musia podľa neho
izolovať. „Dáme ju do karantény a pokiaľ by boli ďalšie úhyny, že je už viacej
kusov nakazených, tak niektoré zvieratá sa budú musieť, aj keď sú vzácne,
usmrcovať,“ dodal riaditeľ Bíreš.
Sokoliari Aquila z Bojníc uzavreli
areál s tromi desiatkami dravcov pri
Národnej zoologickej záhrade. Informoval vedúci sokoliarov Jozef Tomík.
„Pri vstupe do areálu je dezinfekčný
roztok a vybraní členovia skupiny,
ktorí sa starajú o dravce, si očistia topánky. Je to hlavne preto, aby sa vírus
nepreniesol do areálu prostredníctvom

výkalov nakazených vtákov,“ vysvetlil
Jozef Tomík.
Doplnil, že dravce sú v areáli celoročne a nebudú ich premiestňovať.
„Máme výhodu oproti zoo, že dravce
sú predátori a divo žijúce vtáky k nim
nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na
ktorých chová hydinu a k nej dolietajú
divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu
priniesť. Určite sa snažia robiť opatrenia, že zakrývajú rybníky sieťami. My
tento problém nemáme, že by k našim
vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme
sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby
sme to zamedzili. Na druhej strane,
pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a
rozširuje sa aj vzduchom, tak človek
nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký
jedinec nenakazil,“pripomenul vedúci
sokoliarov.

» red

Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.
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Záchranná lekárska služba

Požiarna služba

Polícia

Tiesňové telefónne číslo

155

150

158

112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 5. februára 2020
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Čaj o piatej
Spojené kráľovstvo patrí k popredným konzumentom čaju,
pričom najobľúbenejším čajom
na britských ostrovoch je klasický
čierny čaj podávaný s mliekom.
Známou tradíciou v Anglicku
je pitie popoludňajšieho čaju či
„Čaju o piatej“.
Keďže večera sa v Anglicku podávala až neskoro večer, vo vyšších vrstvách sa v minulosti udomácnil zvyk
pitia čaju o piatej. Podávali sa k nemu
sendviče plnené najčastejšie uhorkou
či lososom. Chýbať nesmelo ani drobné sladké čajové pečivo. Aj dnes je táto
tradícia v Británii zaužívaná a obľúbená. Ak sa aj vy rozhodnete pripraviť si
čaj o piatej, vychutnajte si ho spolu s
chutným čajovým pečivom - prinášame vám naň dva recepty.

Mandľové sušienky

Vychutnajte si šálku voňavého
čaju
Horúci čaj nás dokáže príjemne zahriať v chladných dňoch a vlažný
zasa osviežiť počas letných horúčav. Je vhodnou voľbou, ak si chceme urobiť chvíľku pre seba a zrelaxovať, no funguje tiež ako liek.
Na svete je nespočetné množstvo čajov, stačí si len nájsť ten svoj. Vyberať
by sme mali podľa príležitosti, pri ktorej
chceme čaj piť ale i podľa toho, v ktorom
čase počas dňa si ho budeme vychutnávať, či pri akom zdravotnom probléme
nám má byť nápomocný.

Základné druhy čajov

Postup: Z múky, mandlí, masla,
cukru, žĺtok a citrónovej kôry vypracujeme cesto. Zabalíme ho do potravinárskej fólie a uložíme na hodinu do

Čaje rozdeľujeme podľa toho, akým
spôsobom boli listy spracované:
-čierny čaj, pri jeho spracovaní sa lístky mechanicky narušia a pri vysokej
vlhkosti prebieha oxidácia pri teplote
približne 30°C
-zelený čaj, v čase medzi odtrhnutím a
spracovaním lístkov dochádza k minimálnej oxidácii
-polozelený čaj, v jeho prípade je oxidácia lístkov v rôznych fázach prerušená
-biely čaj, pri jeho spracovaní ide skôr o
jemnú samovoľnú oxidáciu a čaj sa následne suší

chladničky. Potom cesto na kuchynskej doske rozvaľkáme na hrúbku asi
2 mm a vykrajujeme z neho kolieska
prípadne iné tvary. Uložíme ich na
plech vystlaný papierom na pečenie a
do stredu každého vtlačíme mandľu.
Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C asi
8 minút. Po upečení obalíme v práškovom cukre.
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Čaj pripravujeme vždy čerstvý a pijeme ho po dúškoch

Suroviny: 200 g hladkej múky,
100 g mletých mandlí, 200 g masla,
100 g práškového cukru, 2 žĺtka, 1 KL
citrónovej kôry, 1 hrsť celých mandlí,
práškový cukor na obaľovanie

ilustračné foto
autor mccartyv pixabay

Najčítanejšie regionálne noviny

Čaj sa získava spracovaním listov
rastliny Camellia Sinensis, teda čajovníka. Ide o vždyzelený ker, ktorý dorastá v
prírode do výšky od 5 do 15 metrov.

autor xuanzi86410527 pixabay

ilustračné foto

Aby nám pomohol dosiahnuť požadovaný efekt, mali by sme ho lúhovať maximálne tri minúty. Počas dňa môžeme
siahnuť po rôznych druhoch zelených
čajov, prípadne zvoliť čaj ovocný. Večer
môže byť zasa správnou voľbou napríklad čaj Rooibos, ktorý neobsahuje žiaden kofeín, takže nebudeme mať problém zaspať. Bylinkové čaje sú výborným
pomocníkom pri rôznych ochoreniach,
piť by sme ich však mali s rozumom,
pretože aj dlhodobé pitie jedného druhu
Bylinkové čaje sa pripravujú z rôz- bylinkového čaju nám môže namiesto
nych častí liečivých rastlín, ktoré pred očakávanej pomoci skôr uškodiť. Odtým prešli sušením, pripraviť sa však borníci radia piť jeden druh bylinkového
dajú aj z čerstvých byliniek.
čaju najviac dva týždne v kuse, potom je
nutné urobiť si prestávku.
Ovocné čaje obsahujú zväčša sušené
ovocie a časti sušených rastlín. Ak sú Správna príprava čaju
kvalitné, tak by mal byť podiel sušenéVäčšina ľudí si pripravuje čaj z nálevoho ovocia vyšší ako 50% hmotnosti.
vých vrecúšok. Ak tak robíme napríklad
na pracovisku, je to veľmi jednoduchý,
praktický a rýchly spôsob prípravy tohto
Kedy zvoliť aký čaj?
Ak pijeme čaj ráno, dokáže nás po- chutného moku a nič tým isto nepokavzbudiť a naštartovať do nového dňa. Na zíme. Ak si však chceme čaj skutočne
tento účel sa odporúča najmä čierny čaj. vychutnať so všetkým, čo k tomu patrí,

Maslové sušienky

Suroviny: 300 g hladkej múky, 200
g masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 1,5 KL vanilkového extraktu
Postup: V mise zmiešame cukor a
múku. Vajce rozšľaháme a spolu so
zmäknutým maslom a vanilkovým
extraktom pridáme k suchej zmesi.
Vymiešame hladké cesto, ktorým naplníme vrecko na zdobenie. Plech vystelieme papierom na pečenie a pomocou
vrecka naň striekame venčeky, prípadne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na
200°C asi 9 minút.

ilustračné foto

autor jsbaw7160 pixabay
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mali by sme si urobiť čas a siahnuť skôr
po čaji sypanom. Ten nám poskytne
oveľa viac pôžitku, či už ide o samotný
rituál jeho prípravy, ako aj jeho lepšiu
a výraznejšiu chuť i vôňu. Ak k tomu
pridáme chvíľku, ktorú si vyčleníme len
pre seba, poďakuje nám iste i naša duša.
Na prípravu čaju by sme si mali zadovážiť sklenú ohňovzdornú nádobu.
Vsypeme do nej potrebné množstvo
čaju a zalejeme horúcou vodou. V príNÁŠ TIP
Aby sme vyťažili z liečivých účinkov
čajov, čo najviac:
-mali by sme ich piť vždy čerstvo
pripravené, nikdy ich neohrievať v
mikrovlnnej rúre
-piť ich pomaličky, po malých
dúškoch a najmä v pokoji, bez náhlenia.
pade zeleného čaju vodou po prevarení
odstátou na 70 až 80 stupňov Celzia. Čaj
lúhujeme 3 až 4 minúty. Takto pripravený čaj cez sitko prelejeme do keramickej
nádoby, či šálky, ktorá dobre drží teplo.
Aj na prípravu bylinkových čajov by
sme mali používať sypané bylinky. Čaj z
nich zväčša pripravujeme tak, že si varíme len jednu, vždy čerstvú šálku. Potrebné množstvo danej byliny naberieme lyžičkou, vsypeme do šálky, zalejem
vriacou vodou, prikryjeme a vylúhujem
potrebný čas, ktorý sa môže pri jednotlivých bylinkách líšiť. Potom čaj prelejeme cez sitko do druhej šálky, pričom
sa vyhneme kovovému sitku. Nie všetky bylinkové čaje sa však pripravujú
rovnakým spôsobom a preto si to treba
overiť vždy podľa toho, o akú bylinu ide,
prípadne sa poradiť s odborníkom.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

pOlITICKá InzeRCIa / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

12

D

7 2

4 6

3

9

2
1
5 7

6
O
3
9
6
K 5 3
2 5 8
7
U
7
8
3

1

S 1
7
7 2
5
8 U
4
6
2 1 8
4
9
6 1 9
2 O
4
1 K
9

7 5
2
6 8

D

U

S

8 4
6

U
D

8 7
1
4

1 8 5

O9
K

3
1

4 9

1

7

8
3
3 6 7
9
9
1
8 7
6
U
1
9
3

&8UP? 9P1 kPUL(

BB 20-05 strana_

12

76-0019-1

8

S 1
U

Voľby / služby, zamestnanie

BYSTRICKO

NOVOOPTIK a.s.
NOVOOTVORENÁ OPTIKA
V BREZNE
ZA CENY, KTORÉ SI MÔŽETE DOVOLIŤ

Rázusova 13, Brezno
R

OTVÁRACIE HODINY

0948 509 223
www.novooptik.sk

Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00 hod

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
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Spôsob vykonania voľby
Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
V osobitnom priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov volič
vyberie jeden hlasovací lístok toho
kandidujúceho subjektu, ktorému
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej
úpravy vložiť do obálky alebo na
vybranom hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť. Volič
môže zakrúžkovať poradové číslo
najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan-

didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur. V
prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky, takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

» Ivan Brožík

aj bez lekárskeho predpisu
e
Slnečné dioptrické okuliare
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

OPTIKA V BANSKEJ BYSTRICI

BALENIE

ZDRAVOTNÍCKEHO

MATERIÁLU
Mzda od 750 eur
OTVÁRACIE HODINY

Horná 18, Banská Bystrica
H

Pondelok - Piatok:
8:00 - 17:00
OTVORENÉ Sobota: 9:00 - 12:00

(vedľa poisťovne Union)

0948 509 223
www.novooptik.sk

V ponuke viac ako 1000 rámov,
cena rámov od 20 € do 80 €,
zľavy od 20 do 30%

Čistá a ľahká práca
Balenie, skladanie zdravotníckeho materiálu
Ubytovanie a doprava zadarmo
Možnosť záloh a výplaty v hotovosti
Práca v okolí Brna

BB 20-05 strana_
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www.avectrade.sk
info@avectrade.sk
0911 551 521
041/5000 633

47-030

+ odmeny a bonusy

zamesTnanIe
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Poviedka

Z druhého brehu I
rukách staré handry, keď čistil ten svoj,
naftou orosený svet. Mal v zásobe spústu spomienok na lodnícku mladosť a rôčik pred penziou veľa snov o tom, ako aj
on v dôchodku už konečne prejde z jeho
pohľadu na – druhý breh. Vraj – šťastnejší. Zmysluplnejší. Pokojnejší. Cháron ho tam však previezol akosi skôr.
A s veliteľom lode Lacom, kapitánom
dunajského remorkéra s nákladom
3200 ton surového železa pre oceliarne
v Linzi. Miluje svoju robotu. Miluje „komando“ – môstik. Dnes už iba z brehu.
A s „Frcinom“, teda lodníkom Lacom
, ktorý kedysi Ružín – remorkér – pred
štyridsiatimi rokmi preberal v lodeniciach v Budapešti.
„Toto je moja labutia piseň Ivan“- hovorí mi večer, na korme, keď sa spolu
pozeráme na kláštor Niebelungov. „Naposledy vidím tento kraj“ – dodáva zasnene a len ja viem, že na takúto plavbu
už nikdy nepôjde. Rozlúčil som sa s ním
o čosi neskôr – navždy.
Aj tak sa mi ten „Druhý breh“ zdá
krajší.
Druhý breh otvára oči.
A dušu.

HESTIA, n.o. ŠZ, ZS
prijme:

OPATROVATEĽKA ( 5 € / hod. plus príplatky )

prijme pracovníkov na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0082

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

Kontakt:

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

SBS GUARDING s. r. o.

0908 914 180

Nástup ihneď.

A ČO JA, LÁSKA?

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

BREZNO

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

18.5.2020

Zuzana
Porubjaková
orubjakov

Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

0910 970 890

Dom kultúry

Dominika
Kavaschová

vstupenky:
www.ticketportal.sk

v alt
altern.
al
tern.

Martin
M

Mňahončák
37-0022

v alt
altern.
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Kaufland Banská Bystrica
Mzda: 3,9996 €/h. brutto

Prišla som bojovať o Vášho muža... alebo

Marta Sládečková

príjme strážnikov na prevádzky

36-0002

STAJAN Slovakia, s.r.o.

14

76-0011

» Ivan Brožík

94-0016

Viac informácií nájdete na www.hestia.sk
Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492
dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

94-0013

KUCHÁR ( 5€ / hod. plus príplatky )

85_0085

Každý z nás má nejaký ten „svoj“
vlastný breh a pozerá sa z neho na
život. Na život tých, ktorí sú tam
kdesi „za vodou“. Na diaľku sa však
to „za vodou“ až tak ľahko nerozozná. Aj preto sa mi dosť často zdá,
že ten „môj“ breh je zarastený burinou, plný ostrých skál, že naň nesvieti slnko, že na tom druhom...
Druhý breh. Pozerám sa naň po návrate. V električke, večer pri televízii,
ktorú nevnímam, pozerám sa naň počas chôdze po bratislavských chodníkoch.
Na tom „druhom brehu“ som bol
istý čas s lodným kuchárom Emilom,
ktorý sa na každého usmieval, taniere
obkladal kadejakými doma zavarenými dobrôtkami, ochotne umýval riad a
rozprával vtipy. S lodným kuchárom,
ktorý tam niekde doma, na Slovensku,
v Rohožníku, mal milovanú manželku
na infúziách. Šťastný Emil zo Záhoria.
Šťastný a smutný.
A s lodným strojníkom Zdenom. Mal
celý čas „štuple“ v ušiach, pretože na
jeho pracovisku je nepretržite 120 decibelov hluku z lodných motorov. Veľa
čítal, keď mal štyri hodiny voľno a mal v

pOlITICKá InzeRCIa / spOmíname, služby
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85_0073

bRaTIslavsKO západ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BB 20-05 strana_

15

63-0025

balkóny

zdRavIe / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

-#m&¹&'ġ564'68#/'ė7&©
-614©|%*%¶.'2j+'5.18'05-1
%JQFÉOG\CXCOKCF½XCVGP½OQDTQXUMÅOPQzUVXQGPGTIKGCEJWVKRQMTCêQXCĹXDQLK\CNGRwKG5NQXGPUMQ6 ÕÌ
"Īč "`ÛiÀi«â?i«ÀLjÞ-ÛiÃ>>ţÕ`]ÌÀÌÕãÖ°6Ài}V Ã>ÛÄ>ÃÌÀiÌ?Û>i«ÀiÌ]>LÞÃiÃ
Û> ÛÀ>ÄV ÀiÄi>V >?«>`V ]>iL> ß
ÃÌ>ÛÌiÌÀ>Þâi«ÄŴ°6iţ>ÃÌi?ÃÄ«ÀÛ>]iÄÌiÛ>VÃÌi
?«Ûi`>>Þ>Û>ÄiÀ>`Þ>`«ÀÖō>>`?it ?Ä

NAŠI REKORDÉRI:

-iÀ>`] ãi ÛÄiÌV >Ä >``?Ì Ûiţ >ÌÛi «ÀiV ?`â>Ö-ÛiÃ°
i`âÃÖ>Ì>ÀiÀ`jÀ]>>«À>`,CTQUNCX0Cìktorý za posledný rokRTGwKGNXwGVM[EJQMTGUQX5NQXGPUMC°*Ã>iV/CTVKP(GEMQ
WTQDKNXQDEKCEJCOGUV½EJFQXGFPCXKCECMQFKUMWUKÉ >V «?>>À>`v>À?À]>âÛ?`ÕŴ«âiÛjÖ«À>ÛÞ>ōiÀ«>Ŵ`Ì?Vi°
,WzPÅUVTGFPÅCUGXGTPÅ5NQXGPUMQRTGEGUVQXCNXNCMQO,½P/CTQU\«ÀōÀLÃţÕŏ>ãiiâō>À`ÃÕÃiÃ«ţ> Ûi`«À>Ûi°

6CMVQUOG
URQNQêPG
DQLQXCNK
\CNGRwKG
5NQXGPUMQ
Sme aktívni
celé volebné
obdobie,
nie iba pred
XQĘ DCOK

4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
8.2.
8.2.

“56'¶m#50©8'4©/'8/q

VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

8GĘMÙ/GFGT - penzión
Stefarez o 17:00
-QwKEG2GTGwQDEJQFPÅ
stredisko o15:00-18:00
2G\KPQMTGwVCWT½EKC-PCLRC
o 17:00
SenecJQVGN0QUVCNIKC
Q|17:00
mKNKPC6CUVG4GUVCWTCPV
Q|17:00
<WDGTGERUKG\½RTCJ[

0Cì/KMWNGE-[UGNKEC
UVTGVPWVKGURQUNCPECOK
C|MCPFKF½VOK1ė#01
*GIGT0Cì-TGOUMÙ/CTQU\
/TXC
0Cì/CTQU\-TGOUMÙ/TXC
Heger
/CTQU\,WTKPQX½-[UGNKEC
0Cì/KMWNGE
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

8KVCPQX½(WTO½PUM[FGĢ

UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

.GXKEGMWNVÖTPGUVTGFKUMQ
,WPKQTQ15:00

(GEMQ*CLFCO½TQX½0Cì

$CTFGLQXJQVGNjCTKw
(GEMQ#PFTGLWXQX½jKRQw
o 17:00
5VCT½ėWDQXĢC- kino Tatra
jKRQw-éGMQXUMÙ2NGwVKPUM½
12.2. Q|16:30
#PFTGLWXQX½jWFÉM
2QRTCFTGwVCWT½EKC(CDTKMC /CTQU\-éGMQXUMÙ*GIGT
13.2. o 
jKRQw/KNCPQX½#PFTGLWXQX½
-GzOCTQM-GzOCTUM½
0Cì/KMWNGE)CTUVMQX½
14.2. TGwVCWT½EKCQ17:00
/KNCPQX½
*WOGPPÅTGwVCWT½EKC
jWFÉM/CTQU\-éGMQXUMÙ
14.2. /QFTÙ|MQEÖTQ17:00
/KêQXUMÙ,ÉNGMjKRQw<CLCêKM
.WêGPGEFKXCFNQ$5
/CVQXKê2TQêMQ-[UGNKEC
14.2. 6KOTCX[|Q17:00
-QO½TPQJQVGN2GMNQ
)TGPFGN/KMWNGE*GIGT0Cì
15.2. Q|
8½ENCX
5XKFPÉM.1-#.8GTOGZ
#PFTGLWXQX½5QRMQjKRQw
15.2. Q|16:00
Heger
/KEJCNQXEGTGwVCWT½EKC
,ÉNGM2QVQEMÙ-[UGNKEC/KMWNGE
17.2. (COKN[|Q
-CRNCP5QRMQ
6TGDKwQXTGwVCWT½EKC
,ÉNGM-[UGNKEC/KMWNGE
18.2. #OCFGWUQ
2QVQEMÙ-CRNCP5QRMQ
20.2. 0QXÅ<½OM[MWNVÖTPG
EGPVTWO%UGOCFQMQ|17:00 /CVQXKê-[UGNKEC0Cì
24.2. Košice*NCXP½WNEGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
25.2. $CPUM½$[UVTKEC0½OGUVKG
502EGNÙFGĢ
26.2. $TCVKUNCXC0½O502EGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
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