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Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

65-018

Redakcia:

Plavba za horizont

47-029

BYTCIANSKO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
65-028

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
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0903 405 588
0905 983 602

94-0028
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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
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Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Východné Slovensko
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

01 AUTO-MOTO / predaj

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.

02 AUTO-MOTO / iné
»Škoda 110R hľadám-kúpim v
nálezovom stave pred renováciou 0902145007
»Výkupim motorové vozidlá
všetkých značiek, staré, nepojazdné, havarované. T.č.:
0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA
ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kukuricu. Piešťany.
0905851635

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

Uistite sa však na obale alebo príbalovom letáku, že neobsahujú veľké
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni.
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru.
Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užívajú niektoré tablety na liečbu cukrovky.
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto
každú zmenu terapie a úpravu liečby
je vhodné konzultovať s diabetológom.
Ak užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Metformin, Stadamet, Metformin) na liečbu
cukrovky , počas infekčného ochorenia
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.
Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčkou, pi ktorej sa človek potí, stráca tekutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné dopĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najlepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vypite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na
porovnanie cukor má glykemický index
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
liečbu.
Dôležité je chrípku „neprechádzať“. Umožnite si
oddych v posteli minimálne 24-48 hodín, najlepšie
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
príznakov.

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

»Kúpim staré plechové hračky. T.č.: 0905 505 129
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka

15 HĽADÁM PRÁCU

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, ZAzameňte za skratku novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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POZVÁNKA
DO NADÁCIE POLIS
„O všenápravě věcí lidských“
Odkaz Jana Amosa Komenského
Termín: Pondelok 2. marca 2020 o 16.30 hod
Miesto: Nadácia POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31
Hostia:Jan Hábl, komeniológ, pedagóg, Univerzita
Hradec Králové
Henrieta Holúbeková, andragogička
Moderuje: Tibor Máhrik
Čo sú to veci ľudské? Čo je s nimi v neporiadku? A otázka najdôležitejšia: dajú sa napraviť, reformovať, zlepšiť? A môže s tým niečo urobiť škola? Môže výchova
pomôcť človeku stať sa tým, kým byť má? Je v moci výchovy humanizovať človeka? Komenský veril, že áno.
Vstup je voľný.

PORAJMOS – Rómsky holokaust na
Slovensku v r. 1939 – 1945
Termín: Streda 11. marca 2020 o 16.30 hod
Miesto: Nadácia POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31
Hostia: Péter Hunčík, psychiater
Zuzana Kumanová, etnografka a historička, OZ IN
MINORITA
Alexander Mušinka, kultúrny antropológ, Ústav rómskych štúdií
Moderuje: Ján Orlovský

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

Rozhovor Jána Štrassera s profesorom Jánom Kollerom, prednostom Kliniky popálenín a rekonštrukčnej
chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, hlavným odborníkom MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek, ktorému sa spolu so svojim tímom podarilo zachrániť život
a zdravie stovkám pacientov s ťažkými následkami, a
to nielen ohňa.
Hudobný hosť: Žilinské dychové trio a Peter Vaňouček
Vstup na podujatia je voľný.
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA

299 €
359€

76

UŠETRI

60€

90

89,90€

€ 14%
UŠETRI

519 €

49 90 €
vodeodolné

50

”/

4K

UHD

12
5

cm

512GB

A+

SSD

HISENSE H50B7100 / Smart LED TV
Rozlíšenie 4K UHD (3840x2160),
DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T,
DVB-C, HDMI 3x, USB 2x, HDR 10 / HLG,
HDR 10+, Upscaling Ultra HD, Mosquito
noise reduction, MPEG redukcia šumu,
3D Digital hrebeňový filter.
Hisense H43B7100 / 259€
Hisense H55B7100 / 349€
Hisense H65B7100 / 499€

279 €

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

12GB
RAM

MASCOM MC2350 HD-IR
Satelitný prijímaè

Lenovo IdeaPad S145-15
15,6“ Notebook

JBL Endurance Sprint
Športové slúchadlá

DVB-S/S2, Full HD 1920×1080, dekordér
Irdeto Skylink Ready, Dolby Digital,
USB PVR, USB MediaPlayer, Timeshift,
FastScan, DiSEqC, analógové výstupy,
kapacita pre 4 000 televíznych a
rozhlasových staníc, formáty obrazu 4:3
(PS i LT) / 16:9, audio Stereo Dual I
+ DUAL II/Mono.

Notebook – Intel Pentium Dual Core
5405U Whiskey Lake, 15.6” TN
antireflexný 1366 × 768, RAM 4GB DDR4,
integrovaná grafická karta, SSD 128GB,
numerická klávesnica, webkamera, USB
3.2 Gen 1, WiFi 802.11ac, 2-článková
batéria 30 Wh, Windows 10 S.

Bezdrôtové slúchadlá, športové, 8 hodín
prehrávania, rýchlonabíjanie, MagHook,
pevné a pohodlné nosenie, vodeodolné,
ovládanie na slúchadlách, handsfree
funkcia, Bluetooth, 10 mm dynamické
meniče, frekvencia 20 až 20 000 Hz,
výdrž batérie až 8 h.

369 €
599€

UŠETRI

230€

64

90

589 €

€

UŠETRI

799€

210€

1200
otáèky

8kg

kapacita

A
Gorenje W8424X
Automatická práèka
Z radu Essential, hlučnosť pri praní
58 dB, hlučnosť pri odstreďovaní
69 dB, kapacita 8kg, počet otáčok
1200 ot./min, energetická trieda A,
spotreba vody 55 l, odložený štart,
disple, 23 programov, rozmery
(VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm.

Philips EP3550/00 / Kávovar
Automatický kávovar, 5 druhov nápojov,
cappuccino jedným stlačením, 1,8l
nádrž na vodu, 250g zásobník na kávu,
integrovaná nádoba na mlieko, 100%
keramické mlynčeky, nastaviteľná
hrubosť mletia, nastaviteľná teplota,
intuitívny displej, automatické čistenie,
automatické odvápnenie, možnosť
doplniť AquaClean filtrom, možnosť
použitia mletej kávy.

PREDSEZÓNNY
VÝPREDAJ

Electrolux EASY GO EEG41IW
Sáèkový vysávaè
Príkon 750 W, hlučnosť 80 dB, ročná
spotreba energie 28 kWh/annum,
objem vrecka 3 l, umývateľný filter,
materiál trubice kov, dĺžka kábla 5
m, akčný rádius 7.5 m, na zbieranie
nečistôt, štrbinová hubica, kefová
hubica, mäkčené kolieska a hubica na
čalúnenie, šxvxh 41.6x22.8x28.7 cm.

Intex Záhradný bazén / 26330 Ultra Frame
549 x 132 m cm set + piesková filtrácia. Priemer
5,49 m. Výška 1,32 m. Hladina vody o 10 cm
nižšia ako výška bazéna. 3 vrstvy materiálu
SUPER-TOUGH®. Objem 26423 l ( pri 90 %
napustení ). Hrúbka podlahy 0,41 mm. Hrúbka
steny 0,58 mm.

Akcia platí od 28.02. 2020 do 05. 03. 2020 alebo do vypredania zásob.
Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845
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O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
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Výročia a udalosti

5. marca 2007

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

09-02

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

47-046

žilinsko
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kultúra, bývanie
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37-0040

8

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

Výročia a udalosti
sa Vladimír Remek stal prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA
a Sovietsky zväz, ktorý letel do vesmíru, a to loďou Sojuz 28.

33-0027

2. marca 1978
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bývanie, záhrada a zverinec

9

ZIM
NÁ
AKC
IA
slovaktualzilina@stonline.sk
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65-040

žilinsko

zamestnanie
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Prijmeme pracovníkov na pozície

AUTOELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR, MECHANIK

na montáž zabezpeč. systému.

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie v sociálne založenej ﬁrme
prácu v príjemnom kolektíve
kvalitné zaškolenie
možnosť zaškolenia v zahraničí

59-0063
59-0063

950€ mesačne / brutto

Miesto výkonu práce Žilina
alebo Kalná nad Hronom.
Bližšie info: 0917 422 831

SBS
LAMA SK
príjme člena
výjazdovej skupiny SBS
miesto výkonu práce:

Čo požadujeme (nastavovač):
technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
technické a analytické myslenie
chuť učiť sa
prax výhodou

Žilinský kraj

13 120 0107

Kontakt:
0948 289 238
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36-0001

1100 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď!

Čo požadujeme (montážny operátor):
Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
"  #  #  *+
"     (  (  ( 
" '+ #)( % #

zamestnanie
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VOLAJTe

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0911 172 301

75-22

47-019

0908 979 468

Spoločnosť zo ZA

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

83-0081

Pre POD
A

SI INZeráNIe
Tu

Hľadáme pani
na upratovanie

Viac info na tel: 0908 945 203
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10-0032

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigádu. Pracuje sa od pondelka do
piatka ranná, poobedná, nočná zmena.
Ide o upratovanie kancelárii a výrobných
priestorov.
Platové podmienky: od 3,40 € /h v čistom.

00000

žilinsko

ZDRAVIE / SLUŽBY

12
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trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

85_0117

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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