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Týždenne do 30 690 domácností

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Slovenská firma

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

•MAĽOVANIE•
•STIERKOVANIE•DLA ŽBY•
• I N É S TA V E B N É P R Á C E •
0907 807 557
rýchlo, kvalitne, prijateľná cena

AUTOservis
159
159
1
59€€

od
o

SS DPH
DPH
11 TONA
TONA
NA
A

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK

AUTOdiely

• SERVIS náprav,
• PREDAJ
spojok, rozvodov,
náhradných dielov
bŕzd, tlmičov
GUFERÁ
PREDAJŇA
OTVORENÁ
• VÝMENA:
LOŽISKÁ
aj v
SOBOTU !
oleja, ﬁltrov
TESNENIA
REMENE

od 2.3. 2020

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12
(bývalá Hypernova)

Lučenec Vám ponúka

1(2'7(.



ESSEX PYRAMÍDA
Haličská cesta, Lučenec

KUCHYNE
SPÁLNE
OBÝVACIE ZOSTAVY
SEDACIE SÚPRAVY

   

tel. 0918 948 190

NÝ FUTBAL
L
O
T
S
,
D
R
IA
+ ŠÍPKY, BIL

OTVÁRACIE HODINY
OD 14.2.2020:
NE - ŠT 1000 - 2200 hod
PIA - SO 1000 - 2400 hod
Objednávky a informácie:
0907 455 776
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43-0031

230€

03-0049

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

UŠETRI AŽ

POZOR, AKCIA!

Nábytok VAMARK

ROKOV

4

46-0003

Viac informácií
NA STRANE č.

hlavu hore / služby
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Hokejbal a florbal
Mám rád hokejbal a florbal. Hrával
som tieto športy a mám na ne krásne spomienky. Hokejbal sme hrávali s deťmi a moja Lucka sa tam
naučila základy toho, čo potom
uplatnila v reprezentácii florbalu.

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí.
Niečo podobné som zažíval, keď naše
dievčatá reprezentovali Slovensko
na majstrovstvách sveta vo florbale.
Lucka mi rozprávala aká fantastická
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno
Kedysi sme mali v Bratislave sláv- a so srdcom.
Niektorí oligarchovia sa dajú
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali nájsť podľa športových klubov, ďalbratia Šťastní aj Václav Nedomanský, ší podľa nemovitostí, jácht a iného
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po- luxusu. Každý z nich odčerpáva pehárov a Slovan bol základom repre- niaze z nejakého rezortu - niekto z
zentácie, keď sme sa stali majstrami energetiky, ďalší z dopravy, stavebEurópy. Hokejový aj futbalový Slovan níctva, informatiky, školstva, poľnokúpili dvaja oligarchovia svojim sy- hospodárstva alebo obrany. Ich mená
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba pozná každý na Slovensku. Dokážu
Slovenska. S pomocou štátu si posta- ich noví politici odstrihnúť od týchto
vili predražené štadióny aj kadečo zlodejstiev?
Dúfam, že od marca bude Sloveniné. Aký štát, taký biznis.
Pozeral som sa pred časom na sko viac hokejbalové
hokejbalové finále majstrovstiev a florbalové, ako
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. hokejové a futbaloBol to pre mňa krajší zážitok, ako vé. Viac slušné ako
majstrovstvá vo futbale alebo v ho- s k o r u mp o v a n é .
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a Slovensko, kde sa
zobrali si dovolenky zabávali celú bude hrať so srdkošickú arénu. Spievali hymnu tak, com a fér.
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj
za svojho bývalého trénera, Dušana
Danka, ktorý už nie je medzi nami.
» Ján Košturiak
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VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

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

Západné Slovensko
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

na 2. poschodí, ul. Rovienka 1286/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Najnižšie podanie: 29.500€ Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

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

68-04

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

'LVSHĀLQJ6.

NAJLACNEJŠIE
STAVEBNINY
CEMENT
2,39 € /vrece
PORFIX 10 cm
1,19 € /ks
POLYSTYRÉN 10 cm 3,99 € /m
SADROKARTÓN
3,29 /tbl
STAV. LEPIDLO 20 kg 1,99 € /vrece
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm 6,59 € /m
DLAŽBY
2,90 € /m

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

781200009

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

Luèenec

Dátum a čas konania dražby: 27. marca 2020 o 10.00. hod.
Predmet dražby: 5 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 34

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

všetky ceny sú s DPH!

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622

e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

59-0049

Ve¾ký Krtíš

Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

46-0192

Luèenec

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,

87-0028

Poltár

Východné Slovensko

47-012

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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Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka
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.
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.

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

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

Novohradská 3, Lučenec
N

Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00 Hlavný vchod do Prioru
Sobota OTVORENÉ: 9:00 - 12:00 0910 956 644

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

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK
Slovenská obchodná inšpekcia často
varuje občanov pred nekalými obchodnými praktikami, nekvalitou či
závažným ohrozením zdravia tovarmi, ktoré sú u nás k dispozícii.

teľské subjekty so sídlom na území SR.
V prípade spotrebiteľského problému
s podnikateľským subjektom z iného
členského štátu EÚ majú spotrebitelia
možnosť obrátiť sa na:

Slovenská obchodná inšpekcia
zaznamenala koncom roka 2019 a
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast
podaní proti internetovému obchodu
www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z
priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise
House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.

Európske spotrebiteľské centrum
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava,
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie
akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a
realizácii platby, s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú.
Kontrolná činnosť SOI je v rámci
jej kompetencií zameraná na podnika-

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov
spotrebiteľov s poukazom na to, že
Slovenská obchodná inšpekcia nie je
oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia
produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

31. 1. 2020

VEĽKÝ KRTÍŠ
» Zdroj: SOI

www.slovaktual.sk/akcia
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Trhovnícka 1185, Veľký Krtíš
tel.: 0918 756 280, tel./fax: 047 43 34 312
e-mail: velkykrtis@slovaktual.sk

bývanie, služby
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

0903868361

02 AUTO-MOTO / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

16 ZOZNAMKA

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Chcete si
podať
inzerát?

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám garáž
0904102711

v

PT

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne,
starožitnosti, 0909117320

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LC 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, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ponuka
práce

Hľadáme
zamestnancov/kyne
na TPP priamo v Kriváni na
12-hodinové zmeny vo výrobe,
práca v sede.

Mzda od 650€/brutto
+ bonusy, strava
zabezpečená.
Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.

781200008-8
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

LC20-09 strana-
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Plavba za horizont
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

-15%

0905 915 039

Dacia
oslavuje a rozdáva darčeky

Zimné pneumatiky
Iba do konca februára

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a
platí podľa rozmeru
pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v
termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a
jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2 110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
2
2
96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a
emisie CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263

tempusroznava@gmail.com

33-0027

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

ZIMNÁA
AKCI

INZERCIA

94-0030

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

ZIMNÁ
AKCIA
NA OKNÁ
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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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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.
75-11

Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

1. marca 1920
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trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0904 075 963
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

����������������������������������
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85_0117

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
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85-0008

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