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CHRÁŇTE SEBA a SVOJU
 RODINU PRED VÍRUSMI
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 zmiernite alergické prejavy
 uvoľnite napätie organizmu
 posilnite imunitný systém
 normalizujte činnosť vnútorných orgánov
 posilnite činnosť lymfatického systému
 pomôžte si pri ochoreniach dýchacích ciest
    alebo pri virózach
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

Som opatrovateľka
na dôchodku s praxou,
pomôžem pri opatrovaní
seniorov • 0915 901 479
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - OV, 2.p., 66m2+ 
loggia+pivnica, v byte prebieha komplet. rekonštruk.
CENA:          124.000 €               mobil: 0915 864 533
4 izb. ADLEROVÁ /FURČA/  - OV, 4.pos., 99m2 bez 
balkón, kompletná rekonštr., nízke náklady na bývanie
CENA:          148.500 €               mobil: 0917 969 909
2 izb. MLÁDEŽNÍCKA /ŠACA/  - OV, 3.pos., 54m2 + 
franc.balkón, komplet. rekonštrukcia, výborná lokalita
CENA:             85.000 €               mobil: 0918 181 111
1,5 izb. HRONSKÁ /TERASA/  - OV, 6.pos., 42m2 bez 
loggie, kompletná rekonštrukcia, kumbál na chodbe

3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/  - prenájom, príze- 
mie, 128m2,  komplet. rekonštr., nezariadený, výb. lok.

3 izb. FEJOVA /JUH/  - prenájom, 1.pos., bez výťahu, 
68m2, kumbál v kuchyni, kompletná rekonštrukcia
CENA: 600 €/mes, vr. vš. medií

šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,

OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

0911 150 447
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
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Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „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 kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. 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 nepod-
liehať 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 -
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov
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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt – Košice: 

Staré Mesto
Najnižšie podanie: 112 000,- EUR

Termín konania dražby: 
dňa 07.04.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik Rondo club na 2. poschodí, 
Boutique Hotel MARATON, Strojáren-
ská 11A, 040 01 Košice, okres Košice I, 
Košický kraj.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt  o výmere 74,02 m2, na ul. Tatranská 
v meste Košice – Staré Mesto. Byt č. 87, je na 9.p., vchod č. 8, v bytovom 
dome súpisné č. 1234. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu je o veľkosti 1211/100000. Spoluvlastnícky podiel na 
pozemkoch parc.č. 3630, 3631 je  o veľkosti 1211/100000. Predmet dražby 
je evidovaný na LV č. 13189, k.ú. Huštáky. 

Kontakt: 02/32202713, 0911 833 869, 
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk



KE20-11 strana- 3

SLUŽBY, BÝVANIE, RELAXKOŠICKO 3

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND
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Viac info: 0905 781 340

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m2.

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

ODSTÚPIM

 www.odb-injektaz.sk
|
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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8TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode ZDARMA

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi

Bezplatná
obhliadka a nacenenie

Kompletné práce - aj výkopy
Poctivo prevedená práca

-25%
pri celom žulovom komplete

Využite zľavy až do výšky
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Za vo la j t e  n á m  n a
bezplatnú l inku 0800 500 535

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

JARNÁ AKCIA



KE20-11 strana- 4

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Prvá kontrola

Je po zime, koniec schovávaniu sa 
vnútri, čaká nás pravidelný rituál. 
Skontrolovať, čo sa za uplynulé tri 
mesiace stalo s našim obydlím a jeho 
najbližším okolím.

Príprava domu na jar totiž ušetrí 
veľa starostí. Aj nákladov. Preto sa ur-
čite oplatí nepodceniť ju. Pritom vôbec 
nejde o nejaké zložité a nákladné čin-
nosti. Časovo by na to mal stačiť jeden 
víkend.  

Začíname s naozaj dôkladnou ob-
hliadkou vonkajšku domu a jeho oko-
lia. Mráz, aj keď tento rok nebol nejaký 
silný, mohol poškodiť napríklad oblo-
ženie, omietku alebo príjazdovú cestu. 
Zistíme stav, urobíme si poznámky, aký 
materiál treba dokúpiť. Prípadne, aké 
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, kto-
ré priťahuje teplo. Keď už tam budete, 
skontrolujte či izolácia okolo komína je 
v poriadku a či nevidno nebodaj nejaké 
zotleté časti drevenej konštrukcie stre-
chy. Pripravte priestor na kontrolu ko-
minárom.  Skontrolujte stav odkvapov, 
ak už tam ste, zaberie to iba pár minút, 
vyčistiť ich od napadaného lístia či 
usadeného machu. Treba tento systém 
pripraviť na možné jarné intenzívne le-

jaky. V pivnici skontrolujte predovšet-
kým múry, či v prípadných miestnych 
mrazoch nepopraskali, či sú neporuše-
né pivničné okienka a tiež to, či nikde 
nič neplesnivie.

Akékoľvek porušenie tesnenia dve-
rí alebo okien má za následok nielen 
úniky tepla a zbytočné výdavky, ale zlá 
ventilácia môže mať za následok rose-
nie a následnú tvorbu plesne. Po zime 
treba prinajmenšom umyť a skontro-
lovať predovšetkým garážovú bránu. 
Prezrite a očistite predokenné rolety 
alebo vonkajšie žalúzie. Ak je to potreb-
né, premažte im vodiace lišty či koľaj-
nice podľa návodu výrobcu. Podlahu 
terasy alebo balkónu vytrite teplou 
vodou so saponátom, prípadne umyte 
vysokotlakovým čističom, podobnú 
jarnú očistu potrebuje aj záhradný ná-
bytok. 

Dom-byt-záhrada I

» red

Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

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

metabolizmu a výživy
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca marca 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030
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»Kúpim Jawu, CZ, MZ, 
Simson môžu byť aj ne-
pojazdné, 0949 505 827

»Kúpim 2- 3 izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Predám lešenie. želez. 
plot a brány. Cirkulár. 
Elek.motory 0917 583701
»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Predám šrotovník 055 
698 12 80
»Predám elektromotor 
3×380V 3kw 900 otáčok 
055 698 12 80
»Zberateľ kúpi obrazy, 
sošky, mince, šable, od-
znaky, medaile, hodinky 
a iné kuriozity a staro-
žitnosti. Platba ihneď. 
0905 401 697

»Som dôchodkyňa, hľa-
dám brigádu - výpomoc 
v domácnosti 0915 901 
479

»Rozvedená 66r sa rada 
zoznámi s vysokým ne-
fajčiarom 0907 641 083

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍS
LA

 R
UB
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K 
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PLASTOVÉ

OKNÁ a DVERE

SERVIS OKIEN

0918 217 665
++

MONTÁŽ NA KĽÚČ

Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -30%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

www.qualident.sk
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Bolesť v ústach – 
najčastejšie príčiny 2

Okrem bolesti zubov zapríčinenej 
zubným kazom, stretávame sa aj     
s akútnymi a chronickými zápalmi 
zubnej drene alebo periodoncia. 
Tie sú sprevádzané nepríjemnou 
bolesťou, ktorá sa podľa typu zápa- 
lu odlišuje citlivosťou na studené 
alebo teplé podnety, v pokročilom 
štádiu sa pridáva aj spontánna 
bolestivosť alebo bolesť pri zahryz- 
nutí. Nevyhnutné býva ošetrenie 
koreňových kanálikov. Okrem 
toho, že pacient je zbavený bolesti, 
doslova ide o proces záchrany 
zuba, pretože v prípade neúspechu 
by mu hrozila extrakcia. Poextrak- 
čná komplikácia, keď vzniká bo- 
lestivý zápal lôžka po vytiahnutí 
zuba, si vyžaduje opätovné kon- 
troly za účelom dôkladnej toalety 
rany. V ústnej dutine nemusí byť 
príčinou bolestí len samotný zub. 
Lokálny zápal ďasna, akútna 
parodontitída, infekčné ochorenia 
slizníc ústnej dutiny a jazyka, 
ochorenia čeľustno - sánkového 
kĺbu, onkologické lézie, traumatic-
ké stavy, „zatínanie" respektíve 
škrípanie zubov (bruxizmus) - 
všetky uvedené prípady vedia 
pacienta viac či menej potrápiť.  
Efektívnou cestou, ako predchá- 
dzať vzniku väčšiny z nich, je 
primárna prevencia - absolvovanie 
pravidelných preventívnych pre- 
hliadok a vykonávanie dôkladnej 
dentálnej hygieny spojenej s výži- 
vovými opatreniami.

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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Denne médiá informujú o tom, 
že dodržiavaním základných hy-
gienických návykov, najmä dô-
kladným umývaním rúk, môže-
me zabrániť šíreniu respiračných 
ochorení, ku ktorým patrí aj CO-
VID-19, teda koronavírus. Vyvstá-
vajú však aj ďalšie otázky.

Naši čitatelia nás upozornili na to, 
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia sprá-
vajú počas nákupov v obchodoch. „Ho-
lými neumytými rukami sa prehŕňajú v 
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, na-
priek 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 verej-
ného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky (SR), nedostatočnou hygienou rúk 
sa môžu na potraviny prenášať vírusy, 
parazity i baktérie, vrátane patogén-
nych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a 
nevenuje dostatočnú pozornosť osob-
nej 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, vrec-
ká alebo náradie, aby sa zabránilo pria-
memu kontaktu rúk s potravinou, ktorá 
nie je zabalená v spotrebiteľskom oba-
le,“ 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 Fischero-
vej, vedúcej odboru surovín a potravín 
rastlinného pôvodu zo Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR. „Pre-
dajca 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 pe-
kárenských výrobkov naše zdravie, ale-
bo siahneme radšej po tovare balenom.

Ovocie aj zeleninu 
dôkladne umyte

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite 
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej 
dôkladné umývanie pod studenou tečú-
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. 

„Neustále majte na pamäti aj dodržia-
vanie 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 navlh-
čiť teplou vodou a nabrať si dostatočné 
množstvo mydla. Ruky následne potie-
rať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať 
preložením dlane pravej ruky na chrbát 
ľavej ruky s čistením vnútorných strán 
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spo-
jené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a 
opačne, následne zovrieť prsty jednej 
ruky do dlane a potierať si ich oproti 
druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého 
palca krúživým pohybom pravou rukou 
a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň 
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 potra-
vín aj počas prípravy pokrmov, musíme 
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom. 
Zároveň však musíme dbať aj na hy-
gienu kuchynského dresu a pracovnej 
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne 
čistíme, pričom sa zameriame na všetky 
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty 
pri spracovaní predchádzajúcej potravi-
ny. V čistote musíme samozrejme držať 
aj všetok kuchynský riad a pravidelne 
meniť tiež špongiu a utierky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

hygiena Najčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                                                             autor TiBine pixabay
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Prijmeme predavaèa
 záhradnej

a lesnej techniky

Prijmeme predavaèa
 záhradnej

a lesnej techniky
Dopravná 6, Košice, 0905 503 222
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
JARNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Dispečing SK - 0950 333 222
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9Košice

JR GROUP PREŠOV s.r.o., Prostejovská 4833/75, Prešov

0917 469 524
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Výroba oceľoVých 
konštrukcií
balkóny, brány, ploty a iné...

ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY
PASÍVNE DOMY

MONTOVANÉ, MUROVANÉ STAVBY

0908 658 910www.tesarstvojm.sk
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tesárstvo JM
splníme sny o Vašom bývaní
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové

oKná
servis a oPrava oKien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK 
- ZasKlievanie balKónov 
- siete Proti hmYZu, žalÚZie 
- garážové bránY
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JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

86524001800 2100
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00
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00

850650

209,-€159,-€145,-€
97,-€

209,-€159,-€145,-€
97,-€

1200

15
00 89,-€89,-€

1500
15

00 129,-€129,-€
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00 66,-€66,-€

9001200
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00
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00 78,-€79,-€ 78,-€79,-€

600900500

12
00

90
0

60
0
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0

1200

59,-€49,-€50,-€31,-€ 59,-€49,-€50,-€31,-€

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní

Montáž a prenájom fasádneho lešenia zn. GRAF

ZADARMO mikroventilácia
okien

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie
pri montáži okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii

ZADARMO zameranie
ZADARMO demontáž okien 

Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby
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Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťa-
zom sú všetci slušní a odvážni ľudia, 
ktorí nezahodili vieru a sny v člove-
čie 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 Kucia-
ková 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 ľaho-
stajné. V  rozhodujúcich voľbách sme 
nezostali ticho v  našich domovoch. 
Zodpovednosť za našu krajinu nám 
to nedovolila. Prekonali sme zlo, ne-
návisť a vedrá špiny. Dokázali sme to. 
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do 

výsledkov rozhodujúcich demokratic-
kých 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 zde-
vastované odvetvia. Zopakovali sme si 
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevie-
me, či to politici, ktorých sme si v na-
šom tichom povstaní vybrali, dokážu. 
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale 
sme tu s nimi a pozorne budeme sledo-
vať každý ich krok. Každé ich rozhod-
nutie, 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 kraji-
ny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek 
okolností a v akejkoľvek 
dobe. Vyzývam lídrov 
črtajúcej sa štvorkoalí-
cie, aby vedeli čo je ich 
zodpovednosť. Aby 
boli zodpovední, za to, 
čo si skrotili. Za nás, za 
tichú väčšinu, za 
Slovensko.

Tiché víťazstvo 

» Váš Miško Scheibenreif.

Čakáme, koho nám dosadia do rezor-
tu školstva, ktoré je základňou štátu, 
spoločnosti, komunity. 

Doteraz bolo v rukách rôznych poli-
tických deviantov, ktorí k nemu nemali 
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s 
pedagogickou prácou. Preto sa domnie-
vame, 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. Me-
dzi členmi víťazných strán sú aj ľudia, 
ktorí pôsobili v regionálnom školstve, 
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavi-
li 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 škol-
stvo. 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, kto-
rí 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 tota-
litné školstvo na súčasné. Často drobné 
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním 
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľah-
šie pustíme do veľkej reformy školstva 
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja 
rada je nebáť sa vymeniť zabetónova-
ných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo 
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia 
roky zaužívanými postupmi, prezentu-
júc ich ministrovi ako najlepšie. Minister 
neznalý regionálneho školstva prevezme 
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú 
dobre. Často máme v okolí učiteľov, akti-
vistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť 
viac ako úradnícky káder. No aj to chce 
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiah-
nuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že 
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosa-
diť na post riešiaci regionálne školstvo 
akademika nie je vždy výhrou.

Verím aj, že sa nesiahne ani po mi-
nistrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do 
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam ne-
patrí.

Pán Matovič, 
zvážte výber ministra školstva! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

14. marca 1994 
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra 
Mečiara.

Výročia a udalosti
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Hoci jarná únava nie je choroba, 
mnohých z nás dokáže poriad-
ne potrápiť. Ak sa proti nej dob-
re a včas vyzbrojíme, môžeme ju 
zvládnuť bez väčších problémov. 
Stačí ak sa zameriame na zvýšený 
príjem vitamínov, absolvujeme 
denne aspoň polhodinovú pre-
chádzku, dodržiavať budeme pra-
videlný pitný režim a dbať na do-
statok spánku.

Jarná únava nie je mýtus a súhrn ne-
príjemných pocitov, ktoré ju sprevádza-
jú sa objektívne prejavuje u všetkých ve-
kových kategórií. Vieme však proti nej 
celkom účinne zabojovať tak, že svoje 
telo pripravíme po zime vhodnými pro-
striedkami na prechod do jari.

Na vine sú biorytmy
Príčinou jarnej únavy sú podľa od-

borníčky biorytmy, ktoré ľudský orga-
nizmus výrazne ovplyvňujú. Počas zim-
ného obdobia neprijímame dostatok 
slnečného svetla, čo sa prejaví úbytkom 
energie, malátnosťou a negatívnym psy-
chickým naladením. „Po skončení zimy 
je organizmus vyčerpaný a unavený 
zo stresov a chorôb,“ hovorí docentka  
Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. „V zime sa viac 
ľudí pohybuje v uzavretých priestoroch, 
čím sa zvyšuje pravdepodobnosť preno-
su infekčných chorôb formou kvapôč-
kovej infekcie. Zvýšená je aj produkcia 
smogu, ktorá má za následok vyšší 
podiel kyslíkových radikálov v našom 
okolí. Tieto látky potom ešte viac zaťa-
žujú organizmus a zvyšujú náchylnosť 
k infekcii. Svoju úlohu zohráva i to, že 
počas zimy jedávame menej ovocia a ze-
leniny. To všetko kladie veľké nároky na 
telo, ktoré musí často maximálne využí-
vať rezervy energie, ako aj imunitného 
systému,“ objasňuje odborníčka.

Stavte na pohyb a pobyt 
na čerstvom vzduchu

Organizmus po zime naštartujeme 
vhodným pohybom a pobytom na čer-

stvom vzduchu, pretože aktívny pohyb 
a čerstvý vzduch rozprúdi náš krvný 
obeh, zbaví nás stresu a úzkosti, dodá 
nám endorfíny, čiže hormóny šťastia. 
Vhodné je najmä bicyklovanie, beh, 
rýchla chôdza či dlhšia vychádzka. 
Výborným pomocníkom je tiež práca v 
záhradke.

Náš tip:
Ak nemáte počas pracovných dní 

dostatok príležitostí stráviť čas vonku a 
dopriať si blahodarný účinok slnečných 
lúčov, pokúste sa aspoň o drobné zme-
ny. Obed si nemusíte zjesť v kancelárii, 
kde i tak trávite väčšinu dňa, či v reštau-
rácii. Vychutnať si ho môžete aj v parku 
na lavičke. No a čo sa pohybu týka, na 
ceste do práce či z práce vystúpte o za-
stávku skôr a zvyšok cesty prejdite pešo. 
Rovnako sa to dá aj v prípade, že ste nú-
tení jazdiť do práce autom. Zaparkujte 
ho na vzdialenejšom parkovisku ako 
doposiaľ a o vychádzku máte postara-
né. No a počas víkendov by sa mali stať 
vychádzky do prírody samozrejmosťou. 
Ak so sebou vezmete príjemných spo-
ločníkov, antidepresívne účinky by mali 

byť zaručné.

Jana Hamade však upozorňuje aj na 
skutočnosť, že na pohyb by sme mali 
myslieť nie len vonku, ale aj v práci. 
„Ak máte sedavé zamestnanie, robie-
vajte si pravidelné prestávky a zacvičte 
si. Otvorte okno, poprechádzajte sa a 
ponaťahujte si chrbát, ruky i nohy. Na 
uvoľnenie pomáhajú i dýchacie cviče-
nia, a tak počas dňa urobte vo vzpria-
menom sede tri - štyri razy sériu hlbo-
kých nádychov a výdychov, pri každom 
nádychu a výdychu rátajte do päť,“ radí 
odborníčka.

Zvýšte príjem čerstvého 
ovocia a zeleniny

Pred príchodom jarných dní je veľmi 
dôležité zvýšiť príjem čerstvého ovocia a 
zeleniny. Zaradiť tak môžeme do svojho 
jedálnička aspoň raz do týždňa ovocný 
alebo zeleninový deň. Pripraviť si mô-
žeme šťavy aj chutné šaláty z čerstvého 
ovocia či zeleniny, ktoré sú výborným 
zdrojom vitamínov aj minerálov. „Imu-
nitný systém podporíte užívaním prí-
rodných látok zo skupiny antioxidan-
tov, ktoré zmierňujú pôsobenie voľných 
kyslíkových radikálov, ako sú vitamíny 
A, B, C a minerály, selén a zinok,“ radí 
docentka Jana Hamade.

Zabúdať by sme však nemali ani na 
pravidelné pitie čistej vody, ktorú mô-
žeme striedať s nesladenými čajmi či 
šťavami.

Vyhýbajte sa stresu a relaxujte
Nielen len pohyb na čerstvom vzdu-

chu, vitamíny a minerály sú dôležité, 
zabúdať by sme nemali ani na ďalšie 
veci. „Ak je to možné, snažte sa vyhýbať 
stresujúcim situáciám. Neokrádajte sa 
o spánok, nájdite si vhodnú relaxačnú 
metódu, napríklad jogu, či autogénny 
tréning a venujte sa nejakej záľube,“ 
uzatvára Jana Hamade.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pomôže pobyt na čerstvom vzduchu, vitamíny aj pitný režim

Zatočte s jarnou únavou

Doprajte si vychádzky do prírody.                                         foto autor silviarita pixabay

ilustračné foto                                                                                               
autor jsbaw7160 pixabay

jarná únava Najčítanejšie regionálne noviny

Šalátmi proti 
jarnej únave 
V tomto období by sme mali za-
budnúť na ťažké jedlá, ktoré pre-
vládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť tráviaci systém. A 
čo môže byť lepšie ako čerstvý ša-
lát? Či už zeleninový alebo ovoc-
ný, určite dodá nášmu telu množ-
stvo tak potrebných vitamínov. 
Nechajte sa inšpirovať.

Šalát s pomarančom
Suroviny:
4 druhy rozličných druhov šalátov, 2 
pomaranče, 3PL olivového oleja, šťa-
vu z polovice citróna, 50 g vlašských 
orechov, nasekanú pažítku, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup:
V šalátovej miske pripravíme ma-

rinádu vymiešaním olivového oleja s 
citrónovou šťavou, soľou a korením.

Pomaranče olúpeme, odstránime aj 
bielu šupku, rozoberieme ich na me-
siačiky, prekrojíme na menšie kúsky a 
vložíme do pripravenej marinády.

Šaláty umyjeme, rozdelíme na lístky 
a pridáme do šalátovej misky k poma-
rančom a marináde. Všetko spolu pre-
miešame.

Pred podávaním posypeme orech-
mi a pažítkou. Šalát podávame s ce-
lozrnným pečivom.

Šalát s kuracím mäsom
Suroviny:
1 ľadový šalát, 1 šalátová uhorka, 2 
papriky, 5 paradajok, 250 g kuracích 
pŕs, soľ, oregano, olivový olej 

Postup:
Zeleninu umyjeme, očistíme, nakrá-

jame na malé kúsky a dáme do misy, 
kde všetky druhy premiešame. Kuracie 
prsia nakrájame na kocky. Dáme na 
panvicu, posypeme soľou a necháme 
na oleji restovať. Opečené mäso dáme 
odkvapkať na obrúsok, potom ho na-
sypeme do šalátu a zamiešame. Podľa 
potreby ešte pokvapkáme olivovým 
olejom. Šalát podávame samotný ale-
bo s bagetou.

Zvýšte príjem vitamínov a minerálov aj pitím domácich štiav, ktoré pripravíte z 
čerstvého ovocia a zeleniny.                                                    foto autor silviarita pixabay
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Novela zákona o dani z príjmov účinná 
od 01.01.2020 priniesla viaceré význam-
né zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť 
aj nové typy oslobodenia od dane z príj-
mu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné 
benefity. 

Prvým z týchto benefitov je rozšírenie 
oslobodenia pre vzdelávanie zamest-
nancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek 
vzdelávania zamestnanca, za splnenia 
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stá-
le 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 preven-
tívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opat-
rení 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 inter-
valoch v závislosti od charakteru vykoná-
vanej práce a pracovných podmienok. Za-
mestnávateľ 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 pre-
ventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskyt-
nutie príspevku pre zákonom určený okruh 
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z 

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľ-
ný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by 
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec ur-
čených predpisov prostredníctvom úhrady 
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobode-
ný príjem u zamestnanca a u zamestnávate-
ľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu 
povinného prídelu do sociálneho fondu. 
Posledným z benefitov zavedeným nove-
lou je zvýšenie sumy oslobodenia na uby-
tovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka 
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vy-
konávajú prevažne činnosti vo viaczmen-
nej prevádzke, a on im zabezpečuje ubyto-
vanie. 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 oslo-
bodenia nepeňažného príjmu zamestnanca 
vo forme dopravy do zamestnania organi-
zovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur 
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie 
ustanovenie a zavádza  paušálnu sumou 
príspevku na jedno obsadené miesto v mo-
torovom vozidle. Po prekročení tejto sumy 
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur. 

Nepeňažné benefity

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

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

Číňania postavili nemocnicu za de-
sať 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 Českosloven-
sko prepadli za pár hodín v noci. Rých-
lo 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 rých-
losť. V strojárskych firmách, kde spolu-
pracujeme 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 pre-
lomovom riešení, tým väčšiu maržu zin-
kasujeme. 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, ho-
raliek 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 po-
trebujeme 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 vy-
chutnávanie si života. Súťažiť so strojmi 
v rýchlosti je ako po-
kúšať sa predbehnúť 
čínsky rýchlovlak. 

Baťa hovorie-
val - prácu strojom, 
myslenie ľuďom. Ja 
by som doplnil - 
rýchlosť stro-
jom, poma-
losť ľuďom.

Rýchlosť

» Ján Košturiak

17. marca 2012 
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko prijal biskupskú vysviacku.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323  |  www.balkona.eu
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070
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MURÁROV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

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

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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