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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

Pokuta je daň za to, že nie-
čo urobíte zle.
Daň je pokuta za to, že nie-
čo urobíte dobre!

Zmena príslovia
Čo sa za mladi naučíš, na 
starobu aj tak zabudneš...

- Včera som objavila novú 
vrásku na tvári, - hovorí 
pani Vierka priateľke.
- A ešte sa ti tam zmestila?

Správa o počasí
Po ukrutnej zime vás môže-
me potešiť dobrou správou 
- ide k nám teplý front! No 
zlá správa je že príde až v 
zime.

- Janko Hraško, vyzeráš 
úžasne.
- To bude tým, že som ge-
neticky modifikovaný.

Kam nechodí slnko - tam 
chodí vlekár.

Veľa ľudí si myslí, že mám 
rečovú vadu...ale ja si to 
neml.

Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

- Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som nemal 
dlhy, tak už nemám vôbec 
nič.

Tešiť sa dá aj z maličkostí. 
Napríklad z výplaty.

Keď hlupáci spia, konajú 
spoločensky prospešnú 
prácu.

Vždy som si myslela, že 
moji susedia sú celkom milí 
ľudia, ale potom si dali hes-
lo na wi-fi.

Dievčatá chcú Barbie a 
chlapci autíčka. Keď vyras-
tú, je to presne naopak.

Nie každý úspech je zaslú-
žený. Niektorý je zasúlože-
ný.

Hlod dňa: Netrpím schizo-
fréniou a ja tiež nie.

Vtipy

ZVOLEN 
0905 259 872

zvolen@slovaktual.skwww.slovaktual.sk

VOLLEENNZZV

Staviate? Renovujete?
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»CZ 175 Jawa 250, Pionier 
stadion, Jawa 90, Simson, 
kúpim tieto motorky. Tel: 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Ak vám doma zavadza-
jú rôzne diely Škoda 105-
136 rád ich odkúpim. Tel: 
0904530099

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť
»Predám domáce BIO vajíč-
ka so zníženým obsahom 
cholesterolu, od sliepok 
ARAUCANA. Dovoz ZV, BB 
zdarma. Tel: 0909108465
»Bezplatné poradenstvo 
vody. Tel: 0903149447

10. Záhrada a zverinec
»Predám okrasné rastliny 
ginkgo dvojlaloč., javor dla-
ňo., škumpa vlas., orgován 
obyč., borovica č., borovi-
ca les., jedľa kórej., jedľa 
srien., vŕba pokrút,, drieň 
veľkop., smrek omorik., 
smrek str., tamariška päť-
tyč., zl. dážď, dulovec jap. a 
iné. Tel: 0903519362
»Predám odstavčatá. Tel: 
0905369758
»Predám pávy. Tel: 
0949225092
»Kúpim používanú voliéru 
pre psa. Tel: 0905642236

11. Hobby a šport
»Kúpim staré hodinky 
Prim a iné mechanické 
náramkové hodinky. Tel: 
0905767777
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. Tel: 0915876860
»Odkúpim kroje, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
voj.prilby, opasky, pracky z 
opaskov, pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám peknú vybíjanú 
valašku. Tel: 0908531324

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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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%

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?

» 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
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZV 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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

13. Rôzne/predaj
»Predám mláťačku, jičin-
ku, sečkáreň na motor. Tel: 
0908917582
»Predám zachovalú, 
funkčnú mláťačku 22. Tel: 
0908102833
»Predám rohový sprchovací 
kút biely 80cm, nosič bicyk-
lov, TV Orava, skladaciu po-
stieľku, detskú šmýkačku, 
záhradný domček, elektric-
kú motorku a štvorkolku. 
Tel: 0908945434

14. Rôzne/iné
»Darujem 3 skrine s nád-
stavcami a okrúhly stôl. Tel: 
0949851712
»Odkúpim zlaté pamätné 
mince. Tel: 0903868361
»Predám potravinovú skri-
ňu, nové boky a zámky 20€, 
skladaciu postieľku, matrac 
20€. Tel: ZV 0904490223

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu kosenie 
záhrad, práce okolo domu. 
Tel: 0940870790

16. Zoznamka
»Hľadám seniora, 70r., vy-
soký, inteligentný, milujúci 
prírodu a cestovanie. Pod-
mienka: abstinent a nefaj-
čiar! Tel: 0908330041
»67r. hľadá priateľku 
0940188068
»44r. osamelý, láskou okla-
maný 185/75, hľadám pria-
teľku na vážny vzťah. PS: 
Samota je zlá, ozvi sa. Tel: 
0904903550

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13. júla 1908     
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moder-
ných dejinách súťažili aj ženy.

Výročia a udalosti
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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
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201

LETÁKY
0907 727 201
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NAJLACNEJŠÍ 

PORFIX 10 cm
PORFIX 12,5 cm
PORFIX 15 cm
PORFIX 20 cm
PORFIX 25 cm
PORFIX 30 cm
       

všetky ceny sú s DPH!

1,14 € /ks
1,44 € /ks
1,67 € /ks
2,23 € /ks
2,62 € /ks
3,09 € /ks

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

Ceny za paletový odber!
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Pokuta je daň za to, že nie-
čo urobíte zle.
Daň je pokuta za to, že nie-
čo urobíte dobre!

Zmena príslovia
Čo sa za mladi naučíš, na 
starobu aj tak zabudneš...

- Včera som objavila novú 
vrásku na tvári, - hovorí 
pani Vierka priateľke.
- A ešte sa ti tam zmestila?

Správa o počasí
Po ukrutnej zime vás môže-
me potešiť dobrou správou 
- ide k nám teplý front! No 
zlá správa je že príde až v 
zime.

- Janko Hraško, vyzeráš 
úžasne.
- To bude tým, že som ge-
neticky modifikovaný.

Kam nechodí slnko - tam 
chodí vlekár.

Veľa ľudí si myslí, že mám 
rečovú vadu...ale ja si to 
neml.

Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

- Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som nemal 
dlhy, tak už nemám vôbec 
nič.

Tešiť sa dá aj z maličkostí. 
Napríklad z výplaty.

Keď hlupáci spia, konajú 
spoločensky prospešnú 
prácu.

Vždy som si myslela, že 
moji susedia sú celkom milí 
ľudia, ale potom si dali hes-
lo na wi-fi.

Dievčatá chcú Barbie a 
chlapci autíčka. Keď vyras-
tú, je to presne naopak.

Nie každý úspech je zaslú-
žený. Niektorý je zasúlože-
ný.

Hlod dňa: Netrpím schizo-
fréniou a ja tiež nie.

Vtipy

Pokuta je daň za to, že nie-
čo urobíte zle.
Daň je pokuta za to, že nie-
čo urobíte dobre!

Zmena príslovia
Čo sa za mladi naučíš, na 
starobu aj tak zabudneš...

- Včera som objavila novú 
vrásku na tvári, - hovorí 
pani Vierka priateľke.
- A ešte sa ti tam zmestila?

Správa o počasí
Po ukrutnej zime vás môže-
me potešiť dobrou správou 
- ide k nám teplý front! No 
zlá správa je že príde až v 
zime.

- Janko Hraško, vyzeráš 
úžasne.
- To bude tým, že som ge-
neticky modifikovaný.

Kam nechodí slnko - tam 
chodí vlekár.

Veľa ľudí si myslí, že mám 
rečovú vadu...ale ja si to 
neml.

Aj hlúposť je dar boží. V 
tomto smere nemusel byť 
pán Boh až taký štedrý.

- Ako sa máš?
- Veľmi zle. Keby som nemal 
dlhy, tak už nemám vôbec 
nič.

Tešiť sa dá aj z maličkostí. 
Napríklad z výplaty.

Keď hlupáci spia, konajú 
spoločensky prospešnú 
prácu.

Vždy som si myslela, že 
moji susedia sú celkom milí 
ľudia, ale potom si dali hes-
lo na wi-fi.

Dievčatá chcú Barbie a 
chlapci autíčka. Keď vyras-
tú, je to presne naopak.

Nie každý úspech je zaslú-
žený. Niektorý je zasúlože-
ný.

Hlod dňa: Netrpím schizo-
fréniou a ja tiež nie.

Vtipy

Najťažších 400 metrov vo vašom ži-
vote. To vystihuje iba jediné preteky - 
Red Bull 400. Tie sa 22. augusta 2020 
vrátia na Štrbské Pleso. Online regis-
trácia je už otvorená, takže dobrodruž-
stvo, tohto leta je iba pár klikov od vás.

Odhodláte sa na celú dĺžku, alebo si 
vyskúšate iba 100 metrov, do ktorých 
dáte všetko? Na výber máte individu-

álnu ženskú aj mužskú kategóriu, ale 
tiež mužskú alebo zmiešanú štafetu (v 
zmiešanej štafete musia byt minimálne 
dve ženy). Počet účastníkov je však li-
mitovaný, tak dlho neváhajte a prihlás-
te sa čo najskôr.

REGISTRÁCIU NÁJDETE NA WEBE 
REDBULL.SK/400.

CHCETE SI UCHMATNÚŤ MIESTO
NA ŠTARTE EXTRÉMNEHO
TATRANSKÉHO BEHU?

FOTO: Peter Kovac / Red Bull M
edia H

ouse

17. júla 1918        
popravili boľševici cára Mikuláša II. s ro-
dinou.

Výročia a udalosti

PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA 
ŠTETI

0800 500 091
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Rakúska agentúra St. Elisabeth
v meste Wels, Horné Rakúsko

 0908 038 914
 0043 7242 44371
     rakúske číslo na sektretariát
 office@krankenbetreuung.at

Hľadá zdravotnícky personál
 zdravotné sestry

 diplomované zdr. sestry

 skúsené opatrovateľky
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na stráženie stavebného dvora

v obci Kriváň

Kontakt:
0948 356 675

750 € brutto/ mesiac
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

INZERCIA
0907 727 201
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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


