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Nedobré časy
Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.
Možno s ním však bojovať – napríklad argumentami. Ak nás strach
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže,
imunita organizmu a psychika sú vzájomne prepojené viac, ako si väčšinou
myslíme. Nie až tak dávne vedecké
štúdie preukázali, že k vôbec najväčším „zabijakom“ imunity, a to bez
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s
vývojom autoimunitných ochorení,
rakovinou či aktuálnym psychickým
nastavením. Prirodzenou reakciou
mozgu na stres je napríklad zvýšená
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne
vplýva na imunitné orgány ako kostná dreň, týmus, slezina a lymfatické
uzliny.
Z obchodov miznú trvanlivé potraviny. Obchodníci majú Vianoce,
nikdy nemali také tržby ako teraz, radujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
zvýšenú konzumáciu vitamínov a
cenných minerálov? Čo tak nepodliehať panika a doma v strese rátať,
či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
na prechádzku do prírody, na vzduch?
Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
že treba opäť pracovať v záhradách, na
záhonoch? Čo tak myslieť
aj na starkých, ktorí žijú
okolo nás sami a občas
sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
Buďme stále ešte
rozumní
ľudia!
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

/Oravská Lesná/ - Horizont Erdútky sa v plánovanom termíne NEKONÁ. Vzhľadom na aktuálnu
situáciu s epidémiou Covid-19 sa obľúbený záver
oravských zimných lyžiarskych a turistických prechodov v Oravskej Lesnej neuskutoční v sobotu 14.
marca 2020. Škoda, mal to byť pekný záver tohtoročných prechodov, ktoré organizovali turistické
kluby, obecné úrady, športové kluby a nadšenci
turistiky už skoro v každej obci a takmer v každom
meste. Na bežkách, alebo peši sa zimných prechodov zúčastnilo opäť veľké množstvo ľudí z Oravy, z
celého Slovenska i zo zahraničia.

/kst, oú, tj, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria je ZATVORENÁ do 22. marca 2020. Na základe aktuálnej situácie ohľadom potenciálnej nákazy Covid
19 (koronavírus) vydal Žilinský samosprávny kraj
nariadenie od 12. 3. do 22. 3. 2020 uzatvoriť pre verejnosť všetky kultúrne organizácie.

/og, or/

/Dolný Kubín - Ružomberok – Černová/ - V stredu 13. marca 2020 bola dolnokubínska nemocnica
čiastočne uzavretá. Po nočnej zrážke dodávky a
autobusu na ceste I/18 v Ružomberku – Černovej
na urgente a chirurgii hospitalizovali zranených.
Vzhľadom na fakt, že v autobuse sa nachádzali občania Ukrajiny s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, po konzultácii s regionálnym hygienikom
bola odporúčaná pre všetky zasahujúce posádky
zdravotníkov, hasičov aj polície karanténa, kým
nebudú k dispozícii výsledky testov na koronavírus. O vážnej dopravnej nehode informovali krajská žilinská polícia na sociálnej sieti a hovorkyňa
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Alena Krčová. Záchranári
dostali informáciu o nehode krátko pred 00:30. Autobus po zrážke skončil v rieke. Na pomoc vyslali
sedem posádok záchrannej zdravotnej služby. Dve
osoby zrážku neprežili, jedna utrpela ťažké zranenia, 14 stredne ťažké a 16 ľahké poranenia. Po
ošetrení 25 pacientov previezli do nemocníc v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Ružomberku a
v Martine. U šiestich pacientov prevoz do zdravotníckeho zariadenia po ošetrení nebol potrebný.

/to, si, dn, or/

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

Východné Slovensko

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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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám Škoda Octavia RS,
2.0 TDI CR, čierna metalíza,
r.v.: 12/2007, 290.000 km,
cena 3.800 €, STK a EK platné do 03/2022. T.č.: 0915
386 433, 0905 926 181

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim náhradné diely
na jawu, ČZ, manet, Tel
0910594060
»Kúpim nové náhradné
diely na Zetor 20,25,30 Tel
0910594060 ďakujem

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám 2 veľké garáže
vedľa seba prepojené dverami, 46 m2 a 48 m2, na
Banisku v DK. Vybavené
sú regálmi, plast. oknami,
znížený strop s úložným
priestorom, majú zadné
dvere kde sa dá spraviť terasa na posedenie. Vhodné
na podnikanie, autoservis,
dieľňu, sklad. 0950566515

Najčítanejšie regionálne noviny

Dom-byt-záhrada I
Prvá kontrola

jaky. V pivnici skontrolujte predovšetkým múry, či v prípadných miestnych
Je po zime, koniec schovávaniu sa mrazoch nepopraskali, či sú neporuševnútri, čaká nás pravidelný rituál. né pivničné okienka a tiež to, či nikde
Skontrolovať, čo sa za uplynulé tri nič neplesnivie.
mesiace stalo s našim obydlím a jeho
Akékoľvek porušenie tesnenia dvenajbližším okolím.
rí alebo okien má za následok nielen
úniky tepla a zbytočné výdavky, ale zlá
Príprava domu na jar totiž ušetrí ventilácia môže mať za následok roseveľa starostí. Aj nákladov. Preto sa ur- nie a následnú tvorbu plesne. Po zime
čite oplatí nepodceniť ju. Pritom vôbec treba prinajmenšom umyť a skontronejde o nejaké zložité a nákladné čin- lovať predovšetkým garážovú bránu.
nosti. Časovo by na to mal stačiť jeden Prezrite a očistite predokenné rolety
alebo vonkajšie žalúzie. Ak je to potrebvíkend.
Začíname s naozaj dôkladnou ob- né, premažte im vodiace lišty či koľajhliadkou vonkajšku domu a jeho oko- nice podľa návodu výrobcu. Podlahu
lia. Mráz, aj keď tento rok nebol nejaký terasy alebo balkónu vytrite teplou
silný, mohol poškodiť napríklad oblo- vodou so saponátom, prípadne umyte
ženie, omietku alebo príjazdovú cestu. vysokotlakovým čističom, podobnú
Zistíme stav, urobíme si poznámky, aký jarnú očistu potrebuje aj záhradný námateriál treba dokúpiť. Prípadne, aké bytok.
náradie budeme potrebovať na opravy.
Skontrolujeme povalu a pivnicu.
Na povalu nesmie v žiadnom prípade
zatekať, v týchto miestach sa navyše
môžu uhniezdiť aj myši či kuny, ktoré priťahuje teplo. Keď už tam budete,
skontrolujte či izolácia okolo komína je
v poriadku a či nevidno nebodaj nejaké
zotleté časti drevenej konštrukcie strechy. Pripravte priestor na kontrolu kominárom. Skontrolujte stav odkvapov,
ak už tam ste, zaberie to iba pár minút,
vyčistiť ich od napadaného lístia či
usadeného machu. Treba tento systém
» red
pripraviť na možné jarné intenzívne le-

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám
termovíziu
0907241961

pozorovaciu
Xeye E2+,

12 DEŤOM
»PREDÁM PÍSACÍ STôL
MÁLO POUŽÍVANÝ 30E
0944026204
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

13 RôZNE / predaj
» Predám Tlačiareň Lexmark CX310dn, 80€, k tomu
tonere za výhodnú cenu, +
odpadová nádržka grátis,
0905 400 035.
»Predám digitálne nočné videnie na puškohľad,
0907241961
» Predám novú 4 litrovú remosku 0911936629

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy. 0907166358

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Tiché víťazstvo
Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťazom sú všetci slušní a odvážni ľudia,
ktorí nezahodili vieru a sny v človečie Slovensko.
V Slovensko, ktoré nám chradlo pred
očami, ale vždy sme sa ho dokázali
zastať. Odovzdali sme kľúče od svojej
maličkej krajiny politikom, ktorým
dôverujeme, že tento odkaz presadia aj
v konkrétnych zákonoch.
Víťazom volieb sú ale v prvom rade
matky. Anna Remiášová, Jana Kuciaková a Zlatica Kušnírová. Matky, ktoré
prežili politické vraždy svojich detí.
Vraždy mladých ľudí, ktoré v dejinách
moderného samostatného Slovenska
nemajú miesto a obdobu. A predsa sa
stali. Žiaľ, nepriamo sme podmienky
na tieto ohavné zločiny, vytvorili aj my.
V demokratických voľbách. Ale urobili
sme všetko, čo sme mohli, aby sme to
slušným a demokratickým spôsobom
napravili.
Naše svedomie nezostalo ľahostajné. V rozhodujúcich voľbách sme
nezostali ticho v našich domovoch.
Zodpovednosť za našu krajinu nám
to nedovolila. Prekonali sme zlo, nenávisť a vedrá špiny. Dokázali sme to.
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do

výsledkov rozhodujúcich demokratických volieb 2020. Nezabudli sme na
našu jedinečnú vlastnosť. Ako Slováci
sa ticho a ľudsky vzoprieť zlu.
Kľúče od našej budúcnosti sme
odovzdali politickým stranám, ktoré
majú šancu ozdraviť naše súdnictvo,
zdravotníctvo, školstvo a ďalšie zdevastované odvetvia. Zopakovali sme si
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevieme, či to politici, ktorých sme si v našom tichom povstaní vybrali, dokážu.
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale
sme tu s nimi a pozorne budeme sledovať každý ich krok. Každé ich rozhodnutie, ktoré ovplyvní náš bežný život.
Pretože oni sú tu pre nás a nie my
pre nich. A kedykoľvek máme šancu
na reparát. Totiž kľúče od našej krajiny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek
okolností a v akejkoľvek
dobe. Vyzývam lídrov
črtajúcej sa štvorkoalície, aby vedeli čo je ich
zodpovednosť. Aby
boli zodpovední, za to,
čo si skrotili. Za nás, za
tichú väčšinu, za
Slovensko.

» Váš Miško Scheibenreif.
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 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.
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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vtipy
týždňa

zdravie / služby, krása

Najčítanejšie regionálne noviny

Význam športovania pre diabetikov II
Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, ob- precvičovať ich možno aj pred televízoľúbenosti, podľa ročného obdobia. rom, pri čítaní, oddychu, alebo praviNajvýhodnejšie je zapojiť čo najviac delne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie tepsvalových skupín.
loty vody – pravidelne niekoľkokrát
Chôdza je najľahší a najdostupnej- striedať teplú a studenú vodu dopaší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a minút takejto činnosti denne je veľmi
k tomu je potrebný kyslík, preto sa účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je diabetickej nohy.
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
Čo necvičiť?
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me- Diabetik bez zistených komplikácií,
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 prakticky až na tzv. adrenalínové šporkm denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prívyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení. pade postihnutia obličiek (diabetická
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné kompliaktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné kácie (proliferatívna diabetická retinopostupne zapojiť všetky svalové partie patia) neodporúča sa behanie, loptové
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe- hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
ciálne pre diabetika je vhodné denne postihnutí nervových vlákien (diaberozcvičovať aj prsty a plôšky dolných tická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdkončatín.
covo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
Cviky sú jednoduché:
pacienta.
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhyDiabetologička, odborníčka na poruchy
be.
metabolizmu a výživy

»Otrávený mladík dopĺňa
v hypermarkete tovar do
regálu a v duchu vrčí:
- To je blbá práca toto ...
že som sa ja vôl neučil a
nechal som sa vyhodiť z
vysokej, ako som sa teraz
mohol mať ...
V tom sa vedľa neho zjaví
muž v turbane a hovorí:
- Som džin alternatívnej
budúcnosti a prišiel som ti
ukázať, ako by vyzeral tvoj
život, keby si získal svoj vysokoškolský diplom. Chceš
sa pozrieť?
- Áno, chcem! odpovie mladík.
Džin luskne prstami, oboch
ich zahalí mračno dymu
a keď sa dym rozplynie,
mladík sa rozhliadne: - Ale
džin ... veď som furt v tom
hlúpom obchode?
- Presne tak.
»V reštaurácii:
- Je tá vaša slimačia paštéta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimákov?
- No, keď sa už tak pýtate,
pravdupovediac miešame
k tomu aj trochu bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák
jedno prasa.
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Pán Matovič,
zvážte výber ministra školstva!
Čakáme, koho nám dosadia do rezortu školstva, ktoré je základňou štátu,
spoločnosti, komunity.
Doteraz bolo v rukách rôznych politických deviantov, ktorí k nemu nemali
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s
pedagogickou prácou. Preto sa domnievame, že školstvo nie je prioritou vlád.
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“
absolventov. Učitelia každými voľbami
trpia, koho im do rezortu nanominujú,
keďže predchádzajúci ministri boli viac-menej hanbou regionálneho školstva.
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto
sa zriedka dočkáme odborného riadenia
vraj apolitického školstva.
V týchto dňoch sa tvorí vláda. Medzi členmi víťazných strán sú aj ľudia,
ktorí pôsobili v regionálnom školstve,
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavili sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú
politickými „expertmi“ na školy, ako sa
mnohí politici v posledných mesiacoch
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia.
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli školstvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc.
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, ktorí sú z praxe.
Netreba začať písaním mnohoročnej
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci
či akademici. Učiteľov si môžete získať už
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov.
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred.
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť totalitné školstvo na súčasné. Často drobné
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľahšie pustíme do veľkej reformy školstva
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja
rada je nebáť sa vymeniť zabetónovaných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia
roky zaužívanými postupmi, prezentujúc ich ministrovi ako najlepšie. Minister
neznalý regionálneho školstva prevezme
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú
dobre. Často máme v okolí učiteľov, aktivistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť
viac ako úradnícky káder. No aj to chce
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiahnuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosadiť na post riešiaci regionálne školstvo
akademika nie je vždy výhrou.
Verím aj, že sa nesiahne ani po ministrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam nepatrí.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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Nepeňažné benefity
Novela zákona o dani z príjmov účinná
od 01.01.2020 priniesla viaceré významné zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť
aj nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné
benefity.
Prvým z týchto benefitov je rozšírenie
oslobodenia pre vzdelávanie zamestnancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek
vzdelávania zamestnanca, za splnenia
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stále vzdelávanie súvisiace s činnosťou alebo
podnikaním zamestnávateľa, pričom ak by
išlo o vysokoškolské vzdelávanie prvého
alebo druhého stupňa, musí byť splnená
ďalšia podmienka, ktorá určuje, že tento
pracovný vzťah je zamestnanec povinný
dodržiavať k začiatku akademického roka
nepretržite 24 mesiacov.
Ďalším benefitom sú lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opatrení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane
lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch v závislosti od charakteru vykonávanej práce a pracovných podmienok. Zamestnávateľ je povinný ich zabezpečiť aj na
požiadanie zamestnanca. Takto vzniknuté
náklady je povinný uhradiť a nie prenášať
ich na zamestnanca. Novela zaviedla dva
prípady poskytovania príspevkov na preventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskytnutie príspevku pre zákonom určený okruh
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec určených predpisov prostredníctvom úhrady
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobodený príjem u zamestnanca a u zamestnávateľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu
povinného prídelu do sociálneho fondu.
Posledným z benefitov zavedeným novelou je zvýšenie sumy oslobodenia na ubytovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vykonávajú prevažne činnosti vo viaczmennej prevádzke, a on im zabezpečuje ubytovanie. S účinnosťou od 01.01.2020 bol tento
benefit zvýšený na sumu 100 eur mesačne,
ktorá sa môže uplatniť pri poskytovaný
ubytovania po 31.12.2019. Okrem týchto
nepeňažných benefitov s účinnosťou od
01.01.2020, novela zavádza aj zvýhodnenie
plynúce až od 01.01.2021 týkajúce sa oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca
vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie
ustanovenie a zavádza paušálnu sumou
príspevku na jedno obsadené miesto v motorovom vozidle. Po prekročení tejto sumy
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Rýchlosť
Číňania postavili nemocnicu za desať dní. Jednoduchšiu vraj postavili
aj za 48 hodín a železničnú stanicu
za 24. To je rýchlosť.
Aj Rusi sú rýchli. Nedávno zbúrali
zimný štadión za pár sekúnd. Chlapík
odpálil nosník a bolo. Aj Československo prepadli za pár hodín v noci. Rýchlo prišli a pomaly odchádzali. Slováci
vraj zavolali Číňanov, aby im postavili
400 kilometrov diaľnice z Bratislavy do
Košíc. Číňania odmietli s tým, že sa im
neoplatí chodiť kvôli jednému týždňu
práce.
Ak je v dnešnej dobe nejaký dôležitý
parameter podnikania, tak je to rýchlosť. V strojárskych firmách, kde spolupracujeme na inováciách a prototypoch
nových výrobkov, sa snažia skrátiť čas
od nápadu po prototyp z mesiacov a
rokov na týždne a dni. Pomáhajú nové
metodiky a technológie. Čím skôr dáme
zákazníkovi do ruky prototyp, tým skôr
ho môžeme upraviť a vylepšiť. Čím skôr
presvedčíme zákazníkov o našom prelomovom riešení, tým väčšiu maržu zinkasujeme. Prví na trhu definujú cenovú
úroveň. Poslední konkurujú najnižšou
cenou. Zákazníci dnes nevedia čakať.
Rýchlosť procesov výroby, nákupu a
logistiky sú dnes kľúčové. Štíhle proce-

sy nie sú ani tak o znižovaní nákladov
ako o zvyšovaní rýchlosti a flexibility.
Zrýchlila sa výroba Žilinskej tresky, horaliek aj automobilov.
Kedysi bola rýchlosť za príplatok.
Dnes je to štandard. Pomalí vypadnú.
Tak ako cyklisti, ktorí neprídu do cieľa
v časovom limite. Aj vo firme dnes potrebujeme zladiť individuálny výkon s
výkonom tímovým. Organizovať rýchlu
a pružnú sieť, ktorej členovia sú rôzni
a často pracujú na rozličných miestach
sveta, nie je jednoduché. Pri vyššej
rýchlosti nám pomáhajú technológie.
Vyššie rýchlosti počítačov, dopravy a
výrobných zariadení sú na to, aby ľudia
získali čas a dokázali spomaliť. Pomalá
a sústredená práca je lepšia, rovnako
ako pomalé varenie, jedenie alebo vychutnávanie si života. Súťažiť so strojmi
v rýchlosti je ako pokúšať sa predbehnúť
čínsky rýchlovlak.
Baťa hovorieval - prácu strojom,
myslenie ľuďom. Ja
by som doplnil rýchlosť strojom, pomalosť ľuďom.

» Ján Košturiak
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Pažítka
Pamätáte sa z detstva? Na maslovom
či mastnom chlebe, na omelete alebo v
polievkach. Rodiskom pažítky je okrem
Ázie Európa, kde sa pestuje už od stredoveku.
Pažítka obsahuje desiatky živín, z ktorých vynikajú medzi iným vitamíny K, C a
A, železo, meď a mangán. Čo sa aminokyselín týka, vyniká pažítka v obsahu tryptofánu, treonínu, izoleucínu, leucínu a lyzínu.
Unikátne organické zlúčeniny nachádzajúce sa v pažítke prinášajú telu podobné
výhody ako cesnak a účinne zmierňujú
tráviace ťažkosti. Okrem toho má prirodzené antibakteriálne vlastnosti, ktoré dokážu
eliminovať široké spektrum baktérií, najmä
baktérií v rodine salmonel, ktoré pôsobia
na gastrointestinálny systém. Presnejšie
povedané, zvyšuje účinnosť príjmu živín
z čreva, čím sa zabezpečí, že dostanete čo
najviac živín z potravín.
Pažítka udržuje zdravé srdce
Jednou z najdôležitejších organických
zlúčenín nachádzajúcich sa v pažítke je alicín, ktorý bol spojený so zníženými hladinami LDL (zlého) cholesterolu v tele a zlepšením zdravia srdca. Alicín je tiež spojený
so znížením krvného tlaku.

dukcie kolagénu, ktorý je nevyhnutnou
zložkou pri tvorbe nových krvných ciev,
buniek, tkanív a svalov.
Pažítka zlepšuje zdravie kostí
V pažítke sa nachádza široká škála vitamínov a minerálnych látok, ale jedným
z najdôležitejších je určite vitamín K, ten
je veľmi dôležitý pri udržiavaní minerálnej
hustoty kostí a integrity kostí.
Pažítka zlepšuje zrak
Karotény nachádzajúce sa v pažítke, menovite luteín a zeaxantín, sú priamo zodpovedné za redukciu oxidačného stresu v
očnom systéme a oddialenie vzniku šedého
zákalu v oku. Pomáhajú tiež spomaliť alebo
predísť makulárnej degenerácii, udržujú
oči zdravé aj v starobe.
Pažítka bráni vzniku rakoviny
Pažítka obsahuje antikarcinogénne
zlúčeniny, ktoré zabraňujú rastu alebo šíreniu rakoviny do všetkých častí tela prostredníctvom procesu metastázy. Zvyšuje
produkciu glutatiónu, ktorý identifikuje a
eliminuje rakovinu a metabolity spôsobujúce toxíny v tele.

Pažítka posilňuje imunitu
Vysoká hladina vitamínu C - až 58,1mg v
100g pažítky - v pažítke pomáha zvyšovať
účinnosť imunitného systému stimuláciou
tvorby bielych krviniek a stimuláciou pro-

» red

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

99-0022

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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Voľby 2020
Voľby do Národnej rady SR z konca
februára sú už za nami a občania
rozdali politickým zoskupeniam
karty podľa svojho uváženia.
Výsledky volieb môžu niesť
prívlastok „prekvapujúce“, ale aj také,
aké svojim spôsobom v minulosti neboli. Víťazom, a to celkom jednoznačne,
sa stalo hnutie OĽaNO. Keďže najvyšší predstaviteľ tohto hnutia často na
stránkach tohto periodika oslovoval
občanov našej krajiny a teda aj mňa a
ako víťaz volieb chce, aby vláda, ktorú
v najbližšej dobe zloží, bola najlepšia v
histórii krajiny, chcel by som v rovnakom priestore upriamiť jeho pozornosť
práve na proces volieb.
Ako bojovník s korupciou, ako bojovník za spravodlivosť a rovnaké možnosti všetkých občanov Slovenska, ma
líder OĽaNO určite chápe, že by som
veľmi chcel, aby parlamentné voľby
priniesli ponuku kandidátov zo všetkých regiónov, teda aj z toho môjho a
aby mňa a môj región po akýchkoľvek
ďalších voľbách nezastupovali iba poslanci z Trnavy alebo z Bratislavy.
Naivne sa domnievam, že poslanec (ani nemusí byť členom politickej
strany) žijúci v danom regióne nielenže má vzťah k miestu každodenného
života, ale on a jeho príbuzní chodia
po rovnakých cestách a chodníkoch,
osobne zažívajú radosti a strasti daného miesta, a preto výkon poslaneckého
mandátu môže byť osobnejší a so zame-

raním na skutočný osoh občanov a krajiny. Rozdeľte jednotný volebný okrsok
na princípe krajov a zaviažte politické
strany, aby záujem o miesta, kde naoko
„nič nie je“, bol skutočný a trvalý, aby
volebná kampaň nebola len „výletom
na vidiek“ a „opíjanie suchým rožkom“.
Konkrétne hnutie OĽaNO by s tým
určite nemalo žiadny problém, keďže
programovo hľadá v regiónoch osobnosti. Na takúto zmenu treba nielen
ústavnú väčšinu v parlamente, ale najmä odvahu a presvedčenie o tom, že
partokracia, ktorá je len karikatúrou
teoretickej demokracie, slúži občanom
len naoko, pretože slúži len politickým
subjektom a ich záujmom.
Urobte zmenu volebného systému
tak, aby výsledky volieb pre voliča
neboli len súborom televíznych alebo
internetových správ o cudzích ľuďoch,
ktorí dostali mandát od rovnako cudzích ľudí. Kým pred voľbami všetci
kandidáti veľmi dobre chápu voličov
a ich potreby, tak po voľbách často nechápu následné nepochopenie voličov
(ak sa ním vôbec zaoberajú). Výsledky
týchto volieb sú zrkadlom rôznorodých
nádejí voličov a následne prinášajú ťarchu zodpovednosti na zodpovedného
politika. Ak však vyhlásenia o systémových zmenách neboli len prázdnymi rečami, je tu jedinečná možnosť priblížiť
zastupiteľskú demokraciu k voličom,
prinavrátiť jej elementárny zmysel.

» Vlado Borák z Oravy

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/žsk, mr, or/

/Oravská Polhora/ - Pätnásť rokov hrala Valéria
Tyrolová z Oravskej Polhory basketbal za Lokomotívu Bratislava. V polovici februára tohto roku
ju uviedli do Siene slávy slovenského basketbalu
medzi zatiaľ len dvadsaťtri laureátov. V Oravskej
Polhore na počesť významnej a úspešnej rodáčky
organizujú Memoriál Valérie Tyrolovej v basketbale žiačok a jeho 17. ročník sa uskutoční koncom
marca.

/op, ocu, or/

/mb, or/

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

/Žilinský kraj – Mošovce - Orava/ - Aj obyvateľov Oravy môže zaujať informácia, že sociálne a
zdravotnícke zariadenia pre ľudí s neurodegeneratívnym ochorením mozgu bude v Mošovciach
v okrese Turčianske Teplice. Ich realizáciu chce
Žilinský samosprávny kraj zabezpečiť aj z fondov
Európskej únie. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK
Martina Remencová. Zámerom žilinskej krajskej
samosprávy je pokryť dopyt po službe tohto typu
a gerontopsychiatrických lôžkach, ktoré v kraji
chýbajú. Zriadenie centra odobrili krajskí poslanci
už v septembri 2018. Alzheimer-geronto centrum
má vzniknúť v nevyužívaných priestoroch a areáli
bývalej spojenej školy v Mošovciach. Budovu školy, využije samosprávny kraj na zriadenie centra
pre ľudí trpiacich alzheimerom, bývalý internát
na zriadenie gerontopsychiatrického oddelenia s
32 lôžkami. Bývalá recepcia by okrem tohto účelu
slúžila i ako rehabilitačné zázemie pre obe služby.
Malý dom v areáli školy ako ubytovacie zariadenie
pre rodiny. Náklady na vybudovanie centra odhadol ŽSK na 4,8 milióna eur.

/Dolný Kubín/ - Športové a kultúrne organizácie v
meste Dolný Kubín podporí samospráva najvyššou
sumou za posledné roky. Finančné prostriedky na
činnosť pre 35 združení a 58 projektov schválili
koncom februára. Na dotácie má radnica tento rok
vyčlenených 168 547, čo je oproti minulému roku
o 15 tisíc eur viac. Z celej sumy určenej na dotácie
môže 16 tisíc eur počas roka rozdeliť primátor mesta a necelých 2 000 eur je určených na podporu aktivít pre mimoriadne nadaných športovcov, alebo
umelcov.

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

Východné Slovensko

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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služby

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK
/Dolný Kubín/ - Na otvorených halových majstrovstvách Slovenska v Bratislave získali 6 medailí a jeden slovenský rekord štyria atléti veteráni z TJ Orava Dolný Kubín. Ján Paluga v behu na
60 m cez prekážky striebornú medailu a v skoku
do výšky a v behu na 60 m pridal bronzové kovy.
Výkonom 193 cm Peter Sládek zvíťazil v skoku do
výšky a bronzovú medailu získal vo vrhu guľou
na 13,15 m. Osobný rekord vo vrhu guľou 15,50 m
dosiahol mimo súťaž Jaroslav Lupák v kategórii 70až 75-ročných. Katarína Marettová vo vrhu guľou
výkonom 11,97 m vytvorila nový slovenský rekord
v kategórii 45- až 50-ročných žien a v celkovom poradí bez rozdielu veku skončila na 6. mieste.

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

3
Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

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 !!!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
Výročia a udalosti
vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej
monarchii.

15. marca 1848

/mr, tj, jl, or/

/Dolný Kubín/ - Šesť chlapcov a osem dievčat zo
ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne si vybojovalo
8 medailí na celoslovenskom bedmintonovom turnaji v Trenčíne. Dve zlaté získala Adriána Chylová,
jednu vo dvojhre a druhú vo štvorhre s Nikolou
Zacharovou. Bedmintonisti kategórie U15 z Dolného Kubína sa na celoslovenskej úrovni predstavili
po oblastnom kvalifikačnom turnaji v Prešove. Za
Kubínske bedmintonové šelmy postúpili Jakub Sucháň, Michal Uhračík, Mário Brodzianský, Adela
Lachová, Vanessa Osadská, Eva Sárená, Katarína
Kováčová a Zuzana Urbanová. V Bratislave hrali
slabšie pre tréningový výpadok v čase veľkej chorobnosti a chrípkových prázdnin. Bedmintonisti
v kategórii U13 mali celoslovenský turnaj v Košiciach. Dvaja chlapci a sedem dievčat získali štyri
medailové umiestnenia. Zlato získali dvojice Eva
Sárená, Vanessa Osadská a Adriána Chylová, Nikola Zacharová. Na GP A turnaj v kategórii do 17
rokov sa za KBŠ prebojovala len Sabina Matejčíková. V druhom kole jej skrížila cestu prvá nasadená
Sofia Slosiariková, ktorá celý turnaj vyhrala.

/mr, av, or/

/Dolný Kubín/ - Všeobecné záväzné nariadenie o
zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta schválili
v týchto dňoch poslanci mesta Dolný Kubín. Zákaz pitia alkoholu platí počas celého roka okrem
niektorých výnimiek. Nariadenie nadobudne
účinnosť 1. apríla 2020 a jeho účelom je pôsobiť preventívne najmä voči ľuďom, ktorí pitím alkoholu
na verejnom priestranstve obmedzujú ostatných,
vzbudzujú pohoršenie a v mnohých prípadoch aj
znečisťujú a ničia spoločný majetok. Zákaz platí
počas celého roka okrem niektorých výnimiek.
Zákaz piť alkohol na verejnom priestranstve sa
nevzťahuje na 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 04.00 h. Tiež na zhromaždeniach a verejných kultúrnych, športových podujatiach, kde je
dovolené požívanie piva a vína. Alkohol možno
konzumovať aj v priestoroch terás a na trhových
miestach počas ich prevádzkového času.

im, msú, mb, or/

/Dolný Kubín/ – Na lávke pre peších medzi dolnokubínskou mestskou časťou Záskalie a starým
mestom silný vietor poškodil jedno z lán slúžiace
na zamedzenie výkyvov lavice. Kvôli bezpečnosti
obyvateľov lávku úplne uzatvorili, lebo pri zaťažení a väčšom vetre by sa mohla prevrátiť. Na dočasnom odstránení poškodenia a znovu otvorení
lávky pracovali technické služby v spolu s horolezcami. Radnica objednala nové lano a čaká na
jeho dodanie. O konečnej oprave bude samospráva obyvateľov mesta informovať prostredníctvom
internetovej stránky a sociálnych sietí.

/im, mb, or/
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Výročia a udalosti
spáchali americkí vojaci masovú vraždu
vietnamských civilistov v Mӻ Lai.

16. marca 1968
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Dve momentky

poviedka
zdravie //služby
služby

Poviedka

Infolinka Corona

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Výročia a udalosti
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef
Haľko prijal biskupskú vysviacku.

17. marca 2012

33-0030

Výročia a udalosti
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra
Mečiara.

75-40

Prakticky počas jedného dňa. Obe o na šialencov v obchodoch. Jednodunás, ľuďoch. Jednu z nich si budem cho, na všetko. „Mrzutý“ je slabé slovo,
pamätať veľmi dlho. Na tú druhú, ale prinajmenej je spisovné.
„Dnes je nám fajn“ - znie mi stále v
dúfam, čoskoro zabudnem.
ušiach hlas onej usmiatej okatej žienky, vystrojenej pekne turisticky. „Dnes
Najskôr tá druhá.
Manželia stredného veku v samo- sme sa lepšie vybavili“ - dodáva „myobsluhe. Obaja s veľkým nákupným kaním“ za to zvolanie - „dnes je nám
košom, obaja s rúškom. Ale majú ho fajn“. Kráľovský plurál. Kráľovská náprevesené tak, okolo krku. Ako frajeri lada.
„Dnes sme nechali doma kabelku,
nosia slnečné okuliare navrch hlavy,
alebo ako boháči či niektorí naši spo- aby nám nezavadzala“ - doplňujúco
luobčania ostentatívne ukazujú zlaté vysvetľuje to švitorivé stvorenie s očkareťaze okolo krku. Vlastniť rúško je mi ako dva uhlíky. A s úsmevom ako
dôkaz príslušnosti k stavu. „Ja na to širokouhlý film na obrazovke.
mám“. Vírusu je to však jedno. Neriadi
Tlačila pred sebou invalidný vozík s
sa ľudským snobizmom, ani ľudskou vyfešákovanou - asi mamou. Peknou,
hlúposťou. Ani povyšovaním sa. Berie naozaj peknou, starou ženou. Nehybrad – radom. Ak už musí.
nou.
A teraz k tej prvej.
„Dnes je nám fajn“- znie mi stále
„Dnes je nám fajn“ - štebotala taká v ušiach aj v duši. A do toho sa mieša
asi 50 ročná žienka pred ambulanciou ešte pokyn lekárky sestričke „Majka,
obvodnej lekárky. Dnes je mi fajn.... zariaďte ich prevoz na onkológiu. Je o
pretože som prišiel z tej čakárne. A ešte päť minút dvanásť.“ To som začul poza
mám ten obraz pred očami.
chrbát, keď mi sestrička brala krv.
Dnes je mi fajn, hoci som bol ráno
Je mi fajn, hoci smutno. Šťastne
mrzutý na zamračenú oblohu, na vybi- smutno. A dnes strašne strašne držím
tý mobil, na zmenu organizácie dopra- palce ľuďom, ktorým „je fajn“. Ešte stávy v meste, na zvýšenú sedimentáciu, le fajn.
na nefungujúci výťah, na zápalku v
zámku vchodových dverí do paneláku,
» Ivan Brožík

14. marca 1994
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ORAVSKO
oravsko

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Prijmeme
zamestnanca

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie produktov / ČR
Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

Miesto výkonu

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
V ponuke viac ako 1200 rámov
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

Ponúkame aj práce pre ZDR
LAJTE NA:
do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIE

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY

Kvalitné
natieranie
striech
0907 545 258

87-0029

16-0002

4,30€ hod/brutto

85_0168

EĽKY
AVOTNÉ SESTRY a OPATROVAT
018
nemecko@modd.sk - 0917 650

Oravský PodzámokŠiroká - 0908 273 927
www.blackpatrol.eu

IENKY
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OTVÁRACIE HODINY

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

Hviezdoslavovo nám. 42,
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780

• 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%

OPTIKA V RUŽOMBERKU

OTVÁRACIE HODINY

Podhora 26, Ružomberok
P

Pondelok - Piatok:
8:00 - 16:30
Sobota: 9:00 - 12:00

Pod pizzeriou u taliana
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/ služby
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Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

Naši čitatelia nás upozornili na to,
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia správajú počas nákupov v obchodoch. „Holými neumytými rukami sa prehŕňajú v
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, napriek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto
správanie sa zákazníkov istou hrozbou
z nákazy chrípkou, koronavírusom či
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín

Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová
z Komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR), nedostatočnou hygienou rúk
sa môžu na potraviny prenášať vírusy,
parazity i baktérie, vrátane patogénnych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a
nevenuje dostatočnú pozornosť osobnej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže
takéto druhy potravín kontaminovať,“
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia
k dispozícii jednorazové rukavice, vrecká alebo náradie, aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s potravinou, ktorá
nie je zabalená v spotrebiteľskom obale,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme
pri kupovaní nebalených potravín, tieto
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich
predajca na požiadanie nachystať, čo
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischerovej, vedúcej odboru surovín a potravín
rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Predajca v zmysle platnej legislatívy musí
pri takomto predaji nebaleného pečiva,
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú
kliešte, mikroténové vrecká a podobne,
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje
odborníčka. Je teda pravdepodobne na
každom z nás, či sa odvážime v týchto
dňoch riskovať kúpou nebalených pekárenských výrobkov naše zdravie, alebo siahneme radšej po tovare balenom.

autor TiBine pixabay

ilustračné foto

„Neustále majte na pamäti aj dodržiavanie hygienických zásad pri príprave
jedál, predovšetkým časté umývanie
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje
pritom, že každé umývanie rúk má trvať
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlhčiť teplou vodou a nabrať si dostatočné
množstvo mydla. Ruky následne potierať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať
preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných strán
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a
opačne, následne zovrieť prsty jednej
Ovocie aj zeleninu
ruky do dlane a potierať si ich oproti
dôkladne umyte
Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej palca krúživým pohybom pravou rukou
dôkladné umývanie pod studenou tečú- a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. krúživým pohybom spojenými prstami

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potravín aj počas prípravy pokrmov, musíme
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom.
Zároveň však musíme dbať aj na hygienu kuchynského dresu a pracovnej
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne
čistíme, pričom sa zameriame na všetky
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty
pri spracovaní predchádzajúcej potraviny. V čistote musíme samozrejme držať
aj všetok kuchynský riad a pravidelne
meniť tiež špongiu a utierky.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,
PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

INFRAČERVENÉ KÚRENIE
BUDÚCNOSTI
Heat4All Slovakia, s.r.o
www.heat4all.com/sk

59-0104

Denne médiá informujú o tom,
že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžeme zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19, teda koronavírus. Vyvstávajú však aj ďalšie otázky.

46-0192

tel.: 0907 556 386

infrapanely Made in Austria so zárukou 8 rokov

59-0039

www.heat4allslovakia.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

52-0018-4

0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

63-0045

balkóny
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zdravie
domácnosť
/ služby
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