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Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia
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Kúpim 2 izbový byt
v Banskej Bystrici,

lokalita - Fonèorda, Podlavice.

Kontakt: 0908 398 083
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Bola raz jedna krajina. Mala krásne 
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu. 
Obchádzali ju prírodné pohromy aj 
vojny. Bola však zakliata. 

Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď 
sa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji. 
Platili si svojich lokajov a spoločne roz-
krádali krajinu. Štátni úradníci terori-
zovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí 
provízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj 
o pôdu a majetok. Všade mali svojich 
ľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohat-
li. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu, 
prírodu, skorumpovali sudcov, policaj-
tov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na 
poriadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa 
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme 
od tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa 
niečo neočakávané. Skorumpovaní lo-
kaji boli porazení. Víťazi prišli do úra-
dov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne 
zmluvy a množstvo časovaných bômb. 
Nemali skúsenosti s vládnutím a museli 
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klam-
stvom, intrigami a podrazmi a nechali 
sa oklamať. 

Porazení v strachu pred trestom 
začali rozoštvávať obyvateľstvo a orga-
nizovať nepokoje. Začali zhromažďovať 
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali 

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za re-
volucionárov. Ľudia pochopili, že nesta-
čí mať kľúče od palácov v zakliatej kraji-
ne, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov 
na upratanie krajiny však bolo málo. 
Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďal-
ší si povedali, že keď kradnú hore, tak 
budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách 
si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení. 

Mládež odišla študovať do zahrani-
čia a nevracala sa späť. Tým hore chodili 
denne tisíce mailov a anonymov od zú-
falých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili 
únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých 
strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá 
koniec. Opakuje sa donekonečna v his-
tórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti 
a pracovitosti, strachu a odvahy, klam-
stva a pravdy, zbabelosti a statočnosti. 
Boj, ktorý prebieha každý deň v každom 
z nás. 

Príbeh našich 
charakterov a sve-
domia. Boh ešte 
nedokončil svoje 
stvorenie. Pozýva do 
spolupráce každé-
ho z nás. V 
modlitbe aj v 
práci.

Zakliata krajina

» Ján Košturiak

Príbeh našich 
charakterov a sve-
domia. Boh ešte 
nedokončil svoje 
stvorenie. Pozýva do 
spolupráce každé-
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627
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V lete sa potrebujeme veľmi často 
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť 
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte 
pokoj!

Mnohí, najmä z prostredia mladšej 
generácie, siahajú po takzvaných ener-
getických nápojoch. V domnení, že sú 
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti 
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými 
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v 
plechoviciach až také jednoduché.

Sortiment ponúkaných energy drin-
kov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulu-
júcich látok je však vo všetkých nápojoch 
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú 
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so 
stimulačným účinkom pridávajú výťažky 
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich 
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť 
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov 
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne 
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemic-
ky rozkladom kukuričného škrobu.

V štúdii publikovanej vedeckým 
časopisom Frontiers in Public Health sa 
konštatuje, že energy drinky skutočne 
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme 
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť 
a ďalšie komponenty môžu mať stimulač-
ný efekt ako na ľudskú telesnú schránku, 
tak aj na nervový systém. 

Pravidelní konzumenti energetic-
kých nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje 
sa, že predovšetkým mladší konzumenti 
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzu-
mácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj 
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny 
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k 
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca 
k samovražde. Významnú úlohu v tom 
všetkom môže zohrať narušenie prirodze-
ného spánku veľkými dávkami kofeínu. 
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový 
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak. 

Silne sladené energetické nápoje so 
sebou nesú rovnaké riziká ako iné neal-
koholické nápoje s vysokým obsahom 
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého 
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu 
hrozí konzumentom nápojov s vysokým 
obsahom fruktózy tiež poškodenie ob-
ličiek. Viacero štúdií dáva pitie energe-
tických nápojov do súvislosti s častými 
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a cel-
kovou podráždenosťou.

Nepodceňujte riziká 
energetických nápojov

» Zdroj: FAZ

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 862
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. 0908205521

»1i byt v BB Tulská 
0915210960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

hobby a šport
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860
»ODKÚPIM ZLATÉ PAMÄTNÉ 
MINCE. 0903868361

»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

»Sympatický muž v najlep-
ších rokoch hľadá kamarát-
ku, priateľku. Ak si sama, 
neváhaj. 0911962479

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Kyselina močová je chemická látka, 
ktorú sa v tele prirodzene vytvára 
počas štiepenia látok, ktoré sa na-
zývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj 
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj 
meriame a zisťujeme jej hladinu. 

V súčasnosti sa hladine kyseliny mo-
čovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa 
postupne odkrýva jej súvis s mnohými 
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou, 
• metabolickým syndrómom, 
• vysokým krvným tlakom, 
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek. 

Zvýšená hladina kyseliny močovej 
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania, 

• kombinácie oboch faktorov. 

Sledovanie hladiny kyseliny mo-
čovej je potrebné pri zisťovaní rizika 
ochorenia srdcovo-cievneho systému 
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseli-
ny močovej upozorňuje na riziko zhor-
šenia komplikácií cukrovky a/alebo 
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení. 
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej po-
čas života majú častejšie muži ako ženy.

U časti ľudí so zvýšenou 
hladinou kyseliny močo-
vej sa vyvinie dna.

Nabudúce si povieme 
o problémoch s kyseli-
nou močovou viac.

Problém s kyselinou močovou?

čas života majú častejšie muži ako ženy.
 so zvýšenou 

hladinou kyseliny močo-

Nabudúce si povieme 
o problémoch s kyseli-

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

metabolizmu a výživy

Veková kategória Hladina kyseliny močovej 
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci pod 340

Dojčatá pod 220

Batoľatá pod 150

Deti pod 15 rokov Pod 390

Dospelí muži 180 - 420

Dospelé ženy 180 - 340

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života

Zdroj: https://www.alphamedical.sk

46
-0

19
2

246
2

2
573

64
5

62
73

3
41

45
2

9
42

37
9S

U

D

O

K

U

11. júla 1843      
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom 
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Výročia a udalosti
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Minister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Ján Mičovský sa spolu so štát-
nym tajomníkom Martinom Feckom 
a zástupcami zo sekcie pozemkových 
úprav MPRV zúčastnili na seminári o 
pozemkových úpravách, zelenej kra-
jine a  trvalo udržateľnom živote na 
vidieku. 

Tento problém je multirezortný, dotý-
ka sa pôdohospodárstva, životného pro-
stredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu 
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj 
tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť 
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plo-
chy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré 
boli dané našimi predkami. Do krajiny 
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, 
ktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa 
minister Ján Mičovský.

„Do konca júla by malo byť podpísa-
ných 130 zmlúv o  poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku medzi PPA 
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať 
úpravy v  týchto 130 katastroch. Inten-
zívne hľadáme ďalšie zdroje financií na 
projekty pozemkových úprav, aj reali-
záciu spoločných zariadení a  opatrení 
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné 
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho 
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri-

pravovaného programu EÚ Next Genera-
tion,“ uviedol M. Fecko.

Pozemkové úpravy, sceľovanie, to 
sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným 
Slovenskom už desiatky rokov. Na Slo-
vensku pritom máme viac ako 3.500 ka-
tastrálnych území so 100 mil. vlastníc-
kych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá 
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30 
rokov sa urobilo len 431 projektov po-
zemkových úprav. Vláda SR deklaruje, 
že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy 
na celom Slovensku ukončené, čo vyrie-
ši problémy katastra, pôdy, nájomných 
vzťahov, ale aj kríženia farmárov na po-
liach. Možno je to trochu optimistický 
predpoklada a na jeho splnenie by si to 
žiadalo maximálnme zintenzívniť poma-
losť súčasného procesu.

Boj o krajinu musíme vyhrať

» red
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Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa podpisom memoranda o 
spolupráci pri ochrane a obnove Du-
naja prihlásil k myšlienke vytvoriť 
Bratislavský dunajský park.

„Víziou Bratislavského dunajské-
ho parku je prispieť k zmierneniu dô-
sledkov klimatickej zmeny – vďaka re-
vitalizačným opatreniam zlepšiť odtok 
cez inundačné územie, obnoviť vodné 
plochy a mokrade, a čo je dôležité, pod-
poriť mäkký turizmus. Bratislavčania 
a návštevníci hlavného mesta získajú 
prístup k jedinečným dunajským bre-
hom s možnosťou aktívnej turistiky či 
oddychu, jednoducho prostredie s prí-
jemnejšou klímou najmä počas letných 
horúčav.“ Povedal minister Ján Budaj.

Spoluautormi iniciatívy Bratislav-
ského dunajského parku sú uznávaní 
architekti, urbanisti, prírodovedci, 
ochrancovia prírody a vodohospodári. 
Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, 
predovšetkým v rekreačnom využití 
Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky 
Isar v Mníchove. Napokon, rakúsky 
národný park Donauauen sa tiahne až 
takmer k hranici Slovenska a Bratislav-
ský dunajský park by naň mohol priro-
dzene nadväzovať.

Celková rozloha plánovaného Bra-
tislavského dunajského parku pred-
stavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku 

má byť slovenský úsek pravého brehu 
Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od 
rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý 
20 kilometrov s perspektívou rozšíre-
nia o vhodné územia aj na ľavom brehu 
rieky. Jeho návštevníci budú mať k dis-
pozícii vyše 110 km ciest a chodníkov 
rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu 
pozorovacie stanoviská vtákov, obno-
via sa prírodné brehy s plážami, vytvo-
ria sa oddychové miesta na piknik a re-
lax, ale aj desiatky kilometrov nových 
cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia 
už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú 
hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo 
prejsť územie Lida medzi Starým mos-
tom a mostom Apollo.

Projekt 
Dunajského parku dostal šancu

» red

V závere júna v obci Ľubotice v blíz-
kosti Prešova otvorila svoju predaj-
nú prevádzku známa sieť drogérií. 
Je taká istá, ako desiatky ostatných, 
no v niečom predsa len výnimočná.

Jej kompletné personálne obsade-
nie, teda vedúca a  tri spolupracovníč-
ky, sú všetko žiačky odborného výcvi-
ku, s  ktorými sieť spolupracuje už od 
ich nástupu na strednú školu v  roku 
2012 a ktorú vyštudovali s  jej podpo-
rou. Ide tak nielen o  historicky prvú 
filiálku, ktorú riadia len absolventi od-
borného výcviku, ale o prvú obchodnú 
prevádzku tohto druhu na Slovensku 
vôbec.

Všetky dámy študovali na Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb v Pre-
šove s  podporou budúceho zamest-
návateľa. Vedúca filiálky a  dve spolu-
pracovníčky ukončili štúdium v  roku 
2016 a zaujímavosťou je, že práve ony 
sú prvé tri vybrané talenty vôbec. Jed-
na spolupracovníčka je o  rok mladšia 
a  ukončila svoje štúdium v  roku 2017. 
Všetky počas štyroch rokov na stred-
nej odbornej škole praxovali v reálnom 
obchodnom prostredí a po maturite ih-
neď nastúpili do trvalého pracovného 
pomeru, odvtedy pracovali na rôznych 
filiálkach v rámci mesta Prešov. 

Jedna zo žiačok sa úspešne ka-
riérne vypracovala cez absolventku 
štúdia, predavačku, zástupkyňu,až 
na manažérsku pozíciu vedúcej fili-

álky, čo poukazuje na opodstatne-
nosť takéhoto typu štúdia. Je aktívna 
aj v  oblasti interného vzdelávania v 
spoločnosti, je členkou tímu rozvoja 
spolupracovníkov a účastníčkou akre-
ditovaného vzdelávacieho programu 
drogerista.  Od septembra 2020 bude 
certifikovanou inštruktorkou žiakov 
odborného výcviku duálneho vzdelá-
vania a na nasledujúci školský rok jej 
bude priradený na filiálku aj jeden žiak 
na odborný výcvik.

Výhodou duálneho vzdelávania 
je jednoznačne príprava kvalifikova-
ných a do pracovného života priprave-
ných mladých ľudí, ktorí po úspešnom 
ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť 
do pracovného pomeru. Taktiež je jeho 
prínosom intenzívnejšia komunikácia 
a spolupráca so strednými odbornými 
školami v prepájaní teórie s praxou, čo 
v  konečnom dôsledku prináša väčšiu 
spokojnosť nielen mladých ľudí, žia-
kov, ale následne aj zákazníkov obcho-
du, ktorí sú veľmi dôležití. 

Na Slovenskú úplne prvá

» red - zo zdrojov TS
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Milí čitatelia, zla, nevšímavosti a 
iných podobných vlastností je okolo 
nás akosi priveľa. A tak - v prípadnej 
spolupráci s vami - radi cez leto dáme 
priestor aj vašim krátkym príbehom, v 
ktorých sa podelíte o dobro, ktoré ste 
zažili, ktoré vás prekvapilo, o dobro, 
ktoré bolo nezištné. Prečitajte si náš 
prvý zážitok! 

“Vracali sme sa z chalupy domov do 
Bratislavy, keď sa nám zrazu na diaľnici 
už za Malackami pokazilo auto. Museli 
sme volať odťahovku. 

Sotva som sa dohodol na odťahu, pri-
stavilo sa pri nás servisné vozidlo NDS. 

Dvaja mladí muži sa nielenže zau-
jímali o nás, ale sa rozhodli počkať, až 
kým nepríde odťahovka. Zapli výstražné 
blikanie a kvôli väčšej bezpečnosti dali aj 
prídavné blikanie na kuželi. 

Vzápätí sa pri nás pristavilo auto 
manželov RÁCOVCOV z Pezinka. Mladý 
muž podišiel k nám s dvoma veľkými 
fľašami minerálky, vraj „máte malé deti a 
všetci potrebujete piť“ . 

Už toto ma dojalo! Ale ich dobrote ešte 
nebol koniec - hoci sme čakali na väčšie 
auto odťahovej služby, títo milí Pezinča-
nia nás doslova presvedčili, že manželku, 

12-ročné dvojčence a psa (!) odvezú do-
mov, a to priamo pred dvere!!!

Zuzanka s manželom, ale aj Vy chlap-
ci z NDS, veľká vďaka, veľké Deo gratias! 

Vďaka Vám za pomoc, ale najmä za 
Vašu ČLOVEČINU, za dobro, čo vo Vás je, 
za to, že ste sa dnes pre nás stali doslova 
MILOSRDNÍ SAMARITÁNI, ktorí videli 
núdznych na ceste...

Priatelia, keby ste dakedy potrebovali, 
môžete obrátiť na Zuzanu Rácovú z Pezin-
ka. Spolu s manželom sú to ľudia, ktorí 
Vás nenechajú v tvŕdzi...

Ešte raz sa chcem poďakovať VŠET-
KÝM, ktorí nám dnes pomohli, ktorí nám 
všetkým ukázali, že DOBRÝ ČLOVEK 
EŠTE ŽIJE!

(Aby človečina našich pezinskych dob-
rodincov vynikla: oni okolo nás prešli, 
všimli si deti, tak v Zohore zliezli z diaľ-
nice, na pumpe kúpili minerálky, išli na 
Malacky a vrátili sa k nám!!!)”                     Pa-
vol Prikryl

Pozn red: Ak zažijete či ste nedávno 
zažili čosi podobné, keď vás milo preva-
pili dobrí neznámi ľudia, napíšte nám váš 
príbeh na adresu sefredaktor@region-
press.sk s tým, že ak pošlete cca 2000 
znakov textu vrátane medzier a prípadne 
aj fotografiu, bolo by to ideálne.

REGIONPRESS si všimol:
Dobrí ľudia ešte žijú!

» S vďakou vaša redakcia...

??
?

Predaj strešných krytín
strešných okien

Pozinkovany 
trapézový 
cena 4,80€/m2

Všetko skladom

Odber v Hronskom Beňadiku
Alebo dovoz celá SR do 2 dní

Info 0902 223 365 www.kupislacno.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Počas každoročného Dňa nezávis-
losti v USA sa vždy niekoľko ľudí do-
slova udusí párkom v rožku - u nás 
tiež obľúbeným hot-dogom. Sú tam 
však aj iní experti.

Sedemdesiatpäť párkov v rožku za 
desať minút. To je tohotoročný rekord 
istého žrúta menom Joey Chestnut. 
Prerátané na energetický príjem - je 
to 92109.6 kilojoulov. Iba pre predsta-
vu - jeden priemerný bravčový rezeň 
má 1300 kilojaulov. Na zabezpečenie 
energetickej rovnováhy v organizme je 
potrebné, aby priemerne zaťažený (fy-
zicky i duševne) dospelý človek denne 
prijal cca 8 400 kilojoulov energie. 

Je celkom možné, že súťažné jede-
nie hot-dogov v New Yorku by sa dalo 
opísať ako prototyp tradície - udalosť, 
pri ktorej sa oslavuje Deň nezávislosti 
masívnou konzumáciou párku v rožku.

Tento rok doterajší šampión Joey 
Chestnut, na Coney Island v New Yorku 
ustanovil nový osobný rekord. Podľa 
organizátorov súťaže má 36-ročný víťaz 
prezývku „Čeľuste“ a súčasne aj nový 
svetový rekord. Joey Chestnut skonzu-
moval za desať minút 22 tisíc kalórií. 
Striebro získal 31 ročný Darron Bree-
den, ten zlikvidoval za desať minút 42 
rožkov. Ak chcete poznať víťaza v ka-
tegórii ženy - potom víťazkou sa stala 
Miki Sudo, ktorá zvládla za desať minút 
zhltnúť 48 a pol párka v rožku. 

Účastníci súťaže zvyčajne stoja 

blízko seba pri dlhom stole pred fandia-
cim publikom a tlačia do seba hot-dogy 
obomi rukami. Avšak kvôli pandémii 
sa tento rok zápolenie uskutočnilo bez 
divákov, no bola vysielané naživo v te-
levízii. Súťažiaci boli od seba oddelení 
plastovými stenami.

Súťažný večer v plážovej štvrti Co-
ney Island sa datuje od marketingovej 
kampane v roku 1972 a koná sa každo-
ročne 4. júla v Deň nezávislosti Spoje-
ných štátov. Organizátorom je reštau-
rácia rýchleho občerstvenia Nathan‘s 
Famous, ktorá funguje v nepretržitej 
prevádzke už od roku 1916.

Za desať minút 75 hot-dogov

» red

To, čo sa predpokladalo už dávnej-
šie, potvrdila najnovšie aj genetická 
analýza. Dokázala, že naši štvor-
nohí priatelia nestarnú konštantne 
rýchlejšie ako my. 

Mladí psi starnú asi tak porovnateľ-
ne rýchlo ako človek, no v ich vyššom 
veku sa im proces starnutia spomaľuje.

Vedci z Kalifornskej univerzity v San 
Diegu považujú za nesprávne všeobec-
né pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo 
o veku psov, podľa ktorého jeden psí 
rok zodpovedá približne siedmim ľud-
ským rokom. Ich genetické analýzy, 
najnovšie publikované v časopise Cell 
Systems poukazujú na teóriu, že štvor-
nohí priatelia so vzrastajúcim vekom 
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská 
“rodina”. 

Šteniatka a mladí psíci starnú ob-
zvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale 
neskôr sa proces ich starnutia spoma-
ľuje. Namiesto jednoduchého sedem-
ročného pravidla, vedci na základe 
svojich štúdií na viac ako stovke lab-
radorských retíverov navrhujú trochu 
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa 
nej by jednoročný pes nebol porovna-
teľný so sedemročným človekom, ale 
s 31 ročným človekom, štvorročný pes 
až s 53 ročným človekom. V deviatom 
roku života tak pes dosahuje porov-
nateľnú starobu ako ľudia vo veku 66 

rokov.
Vedci sa vo svojom výskume za-

merali na drobné zmeny v DNA. Tieto 
početné mutácie DNA sa vyskytujú u 
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v 
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu 
jednotlivca. Vedci to využili a prišli na 
dokázateľnú jednotnosť schémy star-
nutia organizmu psov i ľudí.A z toho 
potom vznikol ich vzorec starnutia psí-
kov. Prečo je to dôležité? Veterinárni le-
kári neraz používali staré sedemročné 
pravidlo a od toho záviseli aj ich diag-
nostické a terapeutické rozhodnutia. 
Nový vzorec bol však vytvorený iba na 
základe skúmaných retríverov. V prípa-
de ostatných plemien psov, ktoré majú 
nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku 
života, sa vzorec môže líšiť.

Ak máte doma zástupcu labrador-
ského plemena, tak po novom berte do 
úvahy, že váš, napríklad päťročný psík, 
si práve užíva zrelú dospelosť - vek päť-
desiatnikov.

Psi starnú 
nerovnomernejšie ako ľudia

» Zdroj: Cell Systems
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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0907 629 010 (pracovná doba 8.00 - 16.00 hod.) alebo na www.slivtour.sk0907 629 010 (pracovná doba 8.00 - 16.00 hod.) alebo na

PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA 
ŠTETI

0800 500 091

85
_0
46
4

75
-6
0

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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pani na upratovanie
k nášmu klientovi v Banskej Bystrici. Pracovná
doba je od pondelka do piatku na 6 h denne.

Platové podmienky od 3,20 € netto.
Pracovný pomer je na dohodu.

Práca je vhodná  aj pre dôchodkyne.

Viac informácii na tel: 0917 761 637

Spoločnosť PROPER Service SK
hľadá šikovnú
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Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..
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Prijmeme zamestnanca

ADMINISTRATÍVNY
PRACOVNÍK

Miesto výkonu

www.blackpatrol.eu

SLOVENSKÁ LUPČA

Miesto výkonu

BREZNO
0911 700 808, 4,20 € hod./brutto

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Banskej Bystrici
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou
penziou a bohatým programom 
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995


