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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 -

59-0005

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.

POZRI PONUKU VO VNÚTRI



Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

131200042

420€

03-0063

UŠETRI AŽ

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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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

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

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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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

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

0903 405 588
0905 983 602

94-0047

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

B. Bystrica

'LVSHĀLQJ6.

781200009

0907 727 204
0907 877 862
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM
STARÚ
JAWU
350 AJ SAMOTNÝ MOTOR
0949150398
»KÚPIM AUTÁ V DOBROM AJ HORŠOM STAVE. T.
0907296305

03 BYTY / predaj
»PREDÁM 2.IZB. BYT NA TR.
SNP TEL: 0948324140
»Predám 1i byt v BB
0915210960

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
14 RôZNE / iné

Najčítanejšie regionálne noviny

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.

»Kúpim staré československé bankovky a hodinky
PRIM. Tel. 0905 767 777

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

67-0008

67-0010

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

59-0005

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

BB 20-11 strana_

4

škola / služby

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.

EXEKÚCIE

STOP
Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Kancelárie
Komárno
0915 896 536
Dunajská Streda 0907 167 463
Banská Bystrica 0908 679 612
Želiezovce
0915 896 536
Štúrovo
0915 896 536
Infolinka:
0907 167 538

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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Pán Matovič,
zvážte výber ministra školstva!

5
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BYSTRICKO
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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

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

«[¤Ɖ®

ěƗă%

Zľava -��% na komôrkové dosky ��mm
Zľava -��% na plné dosky

jÚƉƆØŀŀƉ7wĵ2ƉŸƉ%zB

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové
721200073

Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,00 €
3,00 €
7,50 €
2,00 €
5,30 €

začíname 2.4. 2020 a potom každý druhý štvrtok

v Banskej Bystrici - bývalá cementáreň od 10:00 do 11:00 hod.

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

59-0102

zjX¤U~jbj+
%jU¤

59-0104

0907 877 862

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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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.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
Infolinka Corona

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

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.

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

18. marca 1804

Výročia a udalosti

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

19. marca 1856
46-0192

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

33-0030

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 18. marca 2020
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA
Darìek ZADARMO

Darìek ZADARMO

Pri kúpe práìky Whirlpool
nad
300€
v predajni
sieti nad 300€ v
Pri
kúpe
práìky
Whirlpool
Euronics
E
urpredajni
onics Vám
pošleme
zadarmo
sieti
Euronics
Vám pošleme
darìekovú
d
arzadarmo
ìekovú kartu
v hodnote
darìekovú
kartu25€
v hodnote
do 25€
sietedo
drogérií
Teta. Teta.
siete drogérií

249 €

359 €
449€

Teraz so zvýhodnenou cenou
UŠETRI

294

70

359€
1200

8kg

otáèky

kapacita

A

90€

€

3GB
RAM

10,1” IPS displej, rozlíšenie 1920×1200
px, 8-jadrový procesor 2,0 GHz, 3 GB
RAM, interná pamäť 32 GB, podpora
pamäťových kariet (max. 256 GB), zadný
fotoaparát 8 Mpx, predný fotoaparát 5
Mpx, USB-C, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2,
operačný systém Android.

Hlučnosť 52 dB pri praní, 79 dB pri
odstreďovaní, 6. zmysel, 12 programov,
digitálny displej, funkcia FreshCare+,
detský zámok, odložený štart.

769€

pamä�

Lenovo Yoga Tab Smart
10,1“ Tablet

+++

Whirlpool FWG81284W EU
Automatická práèka

349 €

32GB

UŠETRI

420€

54

69,99€

90

€

od

68

90

€

JBL PartyBox 300 / Výkonný
párty reproduktor so svetelnými
efektami
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, do
uší, konštrukcia uzatvorená, Bluetooth,
hlasový asistent, krytie IPx0, frekvenčný
rozsah 20Hz–20000Hz, citlivosť 105dB/
mW, impedancia 32 Ohm, menič 12mm,
výdrž batérie až 3 h.

36

49,95€

90

€ 26%
UŠETRI

UŠETRI

21%

43

”/

4K

UHD

10
8

cm

ŠTARTUJEME
ZÁHRADNÚ SEZÓNU

A

Sony KD-43XG7096 / 4K UHD Smart

Ariete 4164 / Parný mop 10v1

KBT Šmyk¾avka pre deti 3m

Televízor SMART LED, 4K Ultra HD,
Motionflow XR 400 (50Hz), HDR10 a
HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3×
HDMI, 3× USB, CI+, USB nahrávanie,
LAN, WiFi, Miracast, HbbTV, herný režim,
Netflix, Linux, VESA 200×100 mm, repro
20W, Dolby Atmos, DTS Digital Surround,
Dolby Digital Plus a ClearAudio+.

Funkcia 10v1. Nádoba na vodu s
objemom 350 ml. Ručný parný čistič.
Odnímateľná rukoväť/hlavica mopu.
Konštantný výstup pary. Hliníková
teleskopická rukoväť. Indikátor
zapnutia. Regulácia pary. Doba
prevádzky 18 – 20 minút.

Na šmýkačku je možné pripojiť hadicu
na prívod vody - príprava na hadicu sa
nachádza zo zadnej strany pri vrchu
šmýkačky v strede. Dĺžka 2750 mm,
šírka 495 mm, vnútorná šírka 330 - 353
mm, výška pre osadenie šmýkačky je
1500 mm, nosnosť 80 kg.

GUDE UASA 12-201-24
Aku odvetvovacia píla
Akumulátorová univerzálna odvetvovacia
píla s dobrým záberom vďaka výkonnému
motoru, variabilná regulácia rýchlosti,
signalizácia stavu nabitia, zúbkovaný
strmeň na konáre, rýchloupínacie
skľučovadlo, kompatibilná s bežnými
pílovými listami. Dodávaná vrátane
rýchlonabíjačky, batérie 2 Ah a pílového
listu a strmeňa.

Akcia platí od 13.03. 2020 do 19. 03. 2020 alebo do vypredania zásob.

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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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

BYSTRICKO

lekárnička z prírody / služby

9

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.
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-

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.

» red

Rázusova 13, Brezno
R

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

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•

0948 509 223
www.novooptik.sk

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

OTVÁRACIE HODINY

Horná 18, Banská Bystrica
H

Pondelok - Piatok:
8:00 - 17:00
OTVORENÉ Sobota: 9:00 - 12:00
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(vedľa poisťovne Union)

0948 509 223
www.novooptik.sk

zamestnanie
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Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

0919 178 947

83-0102

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

INZERCIA

0907 727 204

SBS RAVI s.r.o.
prijme do TPP pracovníkov strážnej
služby pre objekt v Banskej Bystrici.

Pre náš závod vo Zvolene hľadáme:

Operátorov výroby

Jedná sa o držanie pohotovosti na telefón.
Podmienka len z Banskej Bystrice.

KONTAKT : 0908 986 420

> Práca v 3 a 4-zmennej prevádzke (7 a ½ hodinové zmeny)

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

> Zmluva cez personálnu agentúru
> Plat od 696 € brutto, po skúšobnej dobe 744€ brutto
> Zákonné príplatky
> Variabilná zložka mzdy do 8%, možnosť postupu do vyššej tarifnej triedy na základe individuálneho
hodnotenie zamestnanca

Nastavovačov CNC centier
a nastavovačov montážnych liniek

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA

Mzda: 3,9996 €/h. brutto

> Koordinácia práce operátorov vo výrobe

Nástup ihneď.

> Vykonávanie meraní (ručných alebo s pomocou meracích zariadení)

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

> Zodpovednosť za chod obrábacích centier/montážnych liniek a splnenie plánu výroby
> Práca s technickou dokumentáciou
> Práca v 3 a 4-zmennej prevádzke (7 a ½ hodinové zmeny)
> Plat od 945 € brutto, po skúšobnej dobe 1 005€ brutto
> Zákonné príplatky
> Variabilná zložka mzdy do 8%, možnosť postupu do vyššej tarifnej triedy na základe individuálneho
hodnotenie zamestnanca
Svoje životopisy posielajte e-mailom alebo poštou na adresu:
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Cesta ku Continentalu 1, 96001 Zvolen
eva.mostenicka@continental-corporation.com
+421 910 856 581
www.careers-continental.com
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36-0002

v Banskej Bystrici

> Nastavovanie, prestavovanie CNC obrábacích centier/montážnych liniek
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> Zabezpečuje plynulú obsluhu stroja na určenom pracovisku s dodržaním štandardu kvality a
výkonovej normy

52-0036

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA

BYSTRICKO

reflexia / zamestnanie
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Voľby 2020
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

47-030

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-
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
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na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku
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600 000
Stannah

 
 

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

