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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

CHCETE

Investičný obchodný priestor pri Vienna Gate,
Údernícka ul. 117 000 € / 71,19 m2

BYT ?

PREDAJTE
HO VÝHODNE!

0949 220 180

obhlia
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
prevá
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
renovac
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94-0004-1

Garsónka na prízemí vhodná pre dôchodcu,
Budatínska ulica Petržalka 69 900 € / 24,97 m2

Obhliadka,
poradenstvo
- ren
renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky,
kľu
zámky, sklo
doma - služba
- nové
nov dvere a zárubne
zdarma !!!
renovácia vstavaných skriň
- ren

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
NAŠ

www.imperioreal.sk

PREDAŤ

www.renovacia-dveri.eu
w

32-0024

PONUKA NA PREDAJ

66-0003-3

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE
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REMESELNÍCI
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»Glazúrovanie vaní 0905
983 602
»DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie,
sifóny, WC, vypínače, prac.
dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky,
plávaj.pod.,
vysprávky,
maľby 0918 781 012

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

SLUŽBY
»Režem stromy, porylujem,
upracem záhradu 0948 412
415

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149
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

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
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
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Maľby, podlahy 0915 462
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

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

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

PREPRAVA

PONUKA PRÁCE
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Občianska
riadková
inzercia

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.
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

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!

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»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 väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

Férové Slovensko
od východu na západ
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»Predám nerezové formylisy, na výrobu šunky a
potravinárskych výrobkov.
Ručne vyrobený z nápisom
VTS,/VEDECKO TECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ/. 5L drevený
súdok 45 roč.súdok zo 4
drevenými pokálmi. 0902
679 183

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»32r. chalan si hľadá kamarátku 0940 855 751
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Trojuholník škola – rodič - žiak IV

Zastavenie starých exekúcií

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).

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

Do školy

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-

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Y[_^tðĄăþþÿāðąĎā

opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony

Z^\`wúþüôāĝýŭÿāðòþąýıúąóþÿāðąô
manažment techniko-ekonomických vzťahov

Z^\_wþÿôāĎăþāÿāôąĎóĉúĈðôúþýþüøúĈóþÿāðąĈ
kvaliﬁkovaný pracovníci v železničnej doprave
4-ročné štúdium ukončené ąŭĄĝýŭüûøĂăþüðüðăĄāøăýŭü
ąĈĂąôóĝôýıü

WXüôò÷ðýøúEopravy a diagnostika vozidiel
WYôûôúăāøúĎāEopravy a diagnostika elektroniky vozidiel
WZúðāþĂĎāEopravy a diagnostika karosérií a rámov vozidiel
W[ûðúþąýıúEopravy a diagnostika lakovania
Z^]]tûþóýıúEobsluha plavidiel
3-ročné štúdium ukončené ąŭĄĝýŭüûøĂăþüĂüþűýþĂśþĄ
ÿþúāðĝþąðśąýðóĂăðąñþąþüŖăŝóøĄ

4-ročné štúdium ukončené üðăĄāøăýŭüąĈĂąôóĝôýıü

Y[X[xWXĂăāþùĎāĂăąþ
Y[`ZxÿāôóðùðĂôāąøĂąþĉøóøôû
Z^\^xóþÿāðąýĎÿāôąĎóĉúð
2-ročné štúdium ukončené üðăĄāøăþĄ

ĆôñĆĆĆĂþĂóñðĂúôEüðøûĂôúāôăðāøðăĂþĂóñðĂú

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania, alebo na
zmluvných pracoviskách v autorizovaných servisoch

Z^]WyÿāôąĎóĉúððôúþýþüøúðóþÿāðąĈ
bilingválny odbor pre dopravu a automotive

Novoročná zľava -20%
pri záväznej objednávke do 31.03. 2020

Kontakt: 0918 454 003

OBCHODNÁ AKADÉMIA, DUDOVA 4, BRATISLAVA – PETRŽALKA
srdečne pozýva žiakov, výchovných poradcov a rodičov, ktorí majú záujem
o štúdium v našej škole na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
12. februára 2020 (streda) v čase od 8.30 h do 13.00 h
Pre absolventov ZŠ ponúkame štúdium so zameraním:
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENKO-ANGLICKÉ)
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – MARKETING VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH
• OBCHODNÁ AKADÉMIA S ROZŠÍRENOU ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU
• OBCHODNÁ AKADÉMIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Otvárame bilingválne slovensko-anglické štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka
32-0022

www.oadudova.sk
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bfacleaning.sk/nanosterile
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

nanosterile.eu
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ŠTUDIJNÉ ODBORY

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.
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„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
abolických parametrov. Najväčšie ovplyvneplyvnenie majú ale v rukách
ukách
samotní pacienti v podobe dostatku pohyohybu a vhodnej skladby
adby
stravy.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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
ZOO teda bude zatvorená minimál- nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na
ne jeden mesiac. Nie je možné urobiť ktorých chová hydinu a k nej dolietajú
izoláciu zvierat, pretože zoologická zá- divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu
hrada slúži pre verejnosť. Takže by bolo priniesť. Určite sa snažia robiť opatreriziko prenosu nákazy, jednak na člo- nia, že zakrývajú rybníky sieťami. My
tento problém nemáme, že by k našim
veka, ale človek ju môže aj roznášať..
„Náhle úhyny kačice a lyžičiara vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme
bieleho naznačujú, že tam bol alebo sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby
je kontakt s voľne žijúcim vtáctvom, sme to zamedzili. Na druhej strane,
hlavne divokými kačicami, husami a pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a
labuťami. Toto, myslím si, že personál rozširuje sa aj vzduchom, tak človek
podcenil. Veď už mesiac hovoríme o nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký
chrípke, že ju prenáša sťahovavé vtác- jedinec nenakazil,“pripomenul vedúci
tvo,“ povedal riaditeľ Štátnej veterinár- sokoliarov.
nej 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
» red
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.
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Máte metabolický syndróm?

Bojnická ZOO je zavretá

33-0012

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943
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POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE, RELAX

PALIVOVÉ
DREVO

0908 952 383

POLIENKA aj GUĽATINA

'LVSHĀLQJ6.

SBS GUARDING s. r. o.

SBS
Práca v SBS?

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

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

0905 758 469
0905 877 690

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

o
álny d
Liber yselná 8
Priem00 hod.
o 18.

94-0003

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

94-0012

INZERCIA
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Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

0905 799 782

na TPP v priestoroch
Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré mesto
a       .

o
v
i
p
ae
n
ď
o
P pokecajm,
a etkom a
o vš a zaujím
čo ť
m

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)

0905 880 127

šte
ak ju áeš, tak
m
e
n ostaneš
ju d

32-0182

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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v Bratislave
10. 2. 2020
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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.

Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

v Bratislave

 

RICHARD SULÍK

Príjmeme
do zamestnania:

príjme strážnikov na prevádzky

INFORMÁCIE NA:

Tiež ponúkame montážne
práce v domácnosti:
svietidlá, police, vešiaky,
madlá, obrazy a podobne.

781200009

0917 649 213

Bratislava

16-0013

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
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ELEKTRIKÁR

16-0049

BRATISLAVSKO západ
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, CHRÍPKA / SLUŽBY
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Fazuľa obyčajná

doplňuje svôj tím v Bratislave a hľadá pracovníkov na pozíciu

SERVISNÝ TECHNIK
VÝŤAHOV
►
►
►
►
►
►
►

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

Niekoľko základných rád, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie

Nemýľme si chrípku s nachladnutím
Zdravý organizmus si s infekciami
dokáže hravo poradiť, majú miernejší priebeh alebo sa neprejavia
vôbec. V kritickom období treba
viac dodržiavať základné hygienické návyky.

V uzavretých a zle vetraných priestoroch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa.
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice
dýchacieho systému, vďaka čomu sa
vírusy jednoduchšie usídľujú. V období
od novembra do marca je iba málo slnečného svitu, ktorý podporujú tvorbu
Kedy treba vyhľadať lekára?
Horúčka pretrváva dlhšie ako 3 – 4
dni.
Kašeľ trvá dlhšie ako dva až tri týždne.
Veľké bolesti pri prehĺtaní.
Dlhotrvajúca nádcha a bolesti hlavy.
Pozor, nežiadajte lekára o antibiotiká,
tie na vírusy neúčinkujú.
vitamínu D, mimoriadne dôležitého pre
imunitu.

Prechladnutie – príznaky
Prechladnutie sa väčšinou ako prvé
prejaví bolesťou v krku a nádchou v
nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ,
ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne
už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie

je prítomná, skôr u malých detí zvykne
byť len mierne zvýšená teplota. Hlieny
v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú
úplne. V každom prípade by ste mali
zostať doma a dopriať si odpočinok,
prechladnutie by malo ustúpiť maximálne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
bakteriálnu infekciu a bude potrebná
liečba antibiotikami.

Chrípka – príznaky
Chrípka sa už od prvého dňa prejavuje výraznou bolesťou hrdla, hlavy, svalov, kĺbov, často je prítomná aj bolesť za
očnými buľvami. Chorého páli v krku,
pridružia sa problémy s prehĺtaním a
Ako sa môžeme pred týmito ochoreniami chrániť?
V rámci prevencie sa odporúča dostatočný prísun vitamínov a minerálov
najlepšie v prirodzenej forme v ovocí
a zelenine, dostatok spánku a pohybovej aktivity. Lekári uvádzajú, že
najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Odporúča sa u ľudí, u
ktorých je najvyššia pravdepodobnosť
vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú
najviac vystavení riziku nákazy.
objaviť sa môže aj suchý kašeľ. Zvyčajne
sa objaví aj vysoká horúčka a zimnica,

Foto: ilustr
pričom sa všetky príznaky stupňujú do
dvoch až piatich dní. Často sa stáva, že
chorého prepadne pocit, že sa jeho stav
už zlepšuje a vzápätí sa druhý deň cíti
ešte horšie. Najčastejšou komplikáciou
chrípky je zápal pľúc alebo srdcové
problémy. Spozornieť by ste mali, ak ani
po troch až piatich dňoch neklesá horúčka, trpíte na dýchavičnosť alebo vám
príliš búši srdce. Chrípku treba poctivo
vyležať, prijímať dostatočné množstvo
tekutín, znižovať horúčku a ak sa po
troch až piatich dňoch zjavne necítite
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lepšie, treba navštíviť lekára.

Okolnosti nákazy
Prechladnutie a chrípka sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, keď sa
do ovzdušia dostane infikovaný hlien
z dýchacích ciest chorého. Kým pri
prechladnutí môže ísť o množstvo rôznych typov vírusov, pri chrípke poznáme tri základné typy vírusov chrípky (A,
B, C), ktoré dokážu meniť svoju podobu.
K nákaze prispieva aj nedostatočná hygiena rúk.
ib

32-0016

» red

SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY a.s.

OČAKÁVAME

Fazuľa obsahuje arginín, asparagín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej
hemicelulózy, vitamín C, flavonoidy,
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli
draslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené používanie fazuľovej múky na zasýpanie
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na
horúce obklady pri mokvavých a svrbivých ekzémoch.
Ak máte predispozíciu na vznik
diabetu alebo ste už diabetici, poteší
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemický index. Fazuľa obsahuje vlákninu 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.

Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vláknina upravuje trávenie, viaže jedovaté
látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochorenia pečene. V Ázii používajú fazuľu
tradične ako účinný preventívny i liečivý prostriedok na črevné a obehové
problémy ako aj na nedostatočnú funkciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
na noc namočiť do vody, ráno vodu
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až potom variť v čerstvej vode. Po konzumácii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
s trochou tuku asi 10-15 minút.

PONÚKAME

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

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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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

BZ 20-05 strana

7

63-0025
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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