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 (994 € brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat
MZDA 1070 € / mesiac priemer (brutto)

+ bonusy
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)

Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak by niekoho slovo zlodej už v ti-
tulku dnešného príhovoru náhodou 
urážalo, prosím, treba dočítať do 
konca a už vopred za to ďakujem.

Moralista alebo mravokárca alebo 
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu 
mravnosť a morálka je zas súbor uzná-
vaných mravných noriem.

Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím 
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj 
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedo-
mosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”

Od moralistov by sa očakávalo, že 
žijú prísne mravne. Že uznávajú mrav-
né a zákonné normy. Že rešpektujú 
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich 
aspoň z času na čas vedomosti, teda 
poznanie trochu zabolí, dá podnet k 
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom 
nasleduje vlastné konanie. A najmä vy-
jadrovanie. 

Najpočúvanejším rozhlasovým vy-
sielaním sú správy o hliadkach polície 
a ich meraniach. Najaktívnejšou pod-
nikateľskou činnosťou je optimalizácia 
daní. Internet je plný ponúk na predaj 
už vypracovaných referátov, najrôz-
nejších záverečných prác, vrátane tých 
diplomových. Biznis so vzdelaním pre-
kvitá a čím viac prekvitá, tým menej 

vzdelania sa dostáva do nás prirodze-
nou cestou a tým viac hlúpneme. Pro-
paganda potrebuje nemysliacich.

Médiá zneužívajú svoju moc a pod 
frázou akejsi svätej povinnosti krágľu-
jú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú 
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem 
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja 
pracovná pozícia vôbec nie je. A som 
si tiež jasne vedomý vlastnej nedoko-
nalosti. Ctím výzvu pápeža Františka 
- “Kto som ja, aby som súdil?”

Samozvaných mediálnych ale aj 
tých bežných “božstiev” na Slovensku, 
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrova-
telia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je 
naozaj už dosť. Pritom kradne každý, 
kto obchádza pravidlá, normy a najmä 
morálku a etiku. 

No, na dnes končím, ide dopravný 
servis... Aby som vedel, kde chvíľku 
musím a kde inak potom 
nemusím. A kde môžem, 
keď sa MNE zachce.

Viem, vedomosti bo-
lia, ale, prosím, snažme 
sa aspoň trošku vedieť 
a vidieť.

S pozdravom
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
ZNAČKY ČZ AJ POKAZENÚ 
0949150398

»Prenajmem plne vybavený 
2-izbový byt, CENTRUM Žilina, 
Štefánikova ulica; okná na 
tichú záhradkársku stranu; 
550/mesiac - suma vrátane 
energií. 0910 533 446

»Kúpime Vašu nehnuteľnosť 
na počkanie. Platba v hoto-
vosti. Tel. 0944 630 600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim parožie- jeleňa, 
daniela a trofeje. 0944 203 
638

Občianska
riadková
inzercia
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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red

To najobyčajnejšie, najnevyhnut-
nejšie, každodenné mydlo. Mydlo a 
mydlenie sa. To je základ hygieny 
súčasného civilizovaného tvora z 
rodu homo sapiens.

V prípade mydla viaceré dochova-
né legendy ako o mieste jeho zrodu ho-
voria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc 
rokov pred naším letopočtom. Viaceré 
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko 
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary 
pre uctievané božstvá. Tuk obetova-
ných zvierat kvapkal do rozpáleného 
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes 
sa premiešala s pôdou a časom presiak-
la do blízkeho potoka, kam ženy chodi-
li prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú 
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj 
to je však nateraz iba jedna z legiend.

“Sapo” sa však stalo základom slo-
va mydlo v najrôznejších jazykoch sve-
ta a je ním dodnes.

Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla 
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvod-
ná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali 
modlovou, sa začala používať medzi 
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500 
rokov p.n.l. Na Summerských doskách 
archeológovia objavili vyryté pokyny 
na výrobu základnej mydlovej zmesi. 
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s 
popolom rastlín a vyvariť spolu s lo-
jom. Táto receptúra prechádza neskôr 
kultúrami Babylončanov, Egypťanov, 
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé 

známky vedomého mydlárskeho re-
mesla v Európe boli objavené v starove-
kom Ríme, kde v ruinách Pompejí od-
kryli mydláreň so zásobami hotových 
mydiel. Avšak Rimania používali 
mydlo len na pranie alebo čistenie ná-
strojov. 

Naopak, takí starovekí Egypťania 
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus, 
lekársky dokument z obdobia okolo 
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie 
rastlinných a živočíšnych olejov s alka-
lickými soľami na vytvorenie mydlové-
ho materiálu používaného na liečenie 
kožných ochorení, ako aj na umývanie. 
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš 
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce 
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvis-
losť hygieny so zdravím a náboženskou 
očistou.

Nuž, mydlo naše každodenné, buď 
pochválené! 

Keď sa povie mydlo

» red
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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29. júla 1954        
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie 
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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2Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Gambrinus
• svetlé pivo

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola

149

-54%
kg

3.29

Hrozno bele 
stolové

029

-30%

(1 l = 0,15)

2 l

0.42*

Mnerálna
voda
• jemne perlivá/

perlivá

Konzumné
zemaky skoré
• varý typ B - prlohové

209

-43%

(1 kg = 0,42)

5 kg balenie

3.69

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 119

Supercena

(1 kg = 1,98)

600 g balenie

499

Supercena

(1 l = 1,25)

4 l

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

8 x 0,5 l

kgkg

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 27. 7. 
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Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. REGIÓN PO – 31/2020

OD PONDELKA
27. JÚLA

119

-40%
cena za 100g

1.99

Losos
• fleta s kožou vcelku

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

369

-35%

(1 kus = 
0,46/0,23)

8/16 kusov

5.69*

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy

059

-40%
100 g

0.99

Tavený syr
• �revko

Medové gu�ô�ky  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové 

gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €
CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNÉÉ

a spracované

179

-40%

(1 kg = 3,58)

500 g balenie

2.99

Mleté brav�ové 
mäso

Kurace stehná horé 
alebo dolné 199

-26%
cena za 1 kg

2.69

369

-30%

(100 g = 1,57)

235 g

5.29*

Slne�ncový 
olej 119

-33%
1 l

1.79*

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.
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Bývalá vláda prijala Akčný plán pre 
zelené verejné obstarávanie (2016), 
ale neplnila ho. Napríklad v minulom 
roku bol podiel zeleného verejného 
obstarávania iba na úrovni necelých 
11 percent v počte uskutočnených zá-
kaziek.

Podľa ministra životného prostredia 
Jána Budaja je nanajvýš potrebné, aby sa 
podiel zeleného verejného obstarávania 
stal prioritou organizácií v pôsobnosti 
všetkých ministerstiev. „Reštart ekono-
miky po koronakríze musíme využiť aj 
pri zelenom verejnom obstarávaní. Práve 
tento systém, ktorý je založený na šetr-
nom využívaní prírodných zdrojov, je 
tou správnou cestou, ako šetriť aj životné 
prostredie, aj peniaze nás všetkých.“

Podľa materiálu z ministerstva ži-
votného prostredia bude potrebné zefek-
tívniť systém vzdelávania verejných 
obstarávateľov, znížiť administratívne 
zaťaženie verejných obstarávateľov, ako 
aj presadiť zmenu dobrovoľného prístu-
pu k uplatňovaniu zeleného verejného 
obstarávania na povinnosť.

Strategickým cieľom pre Slovensko 
je dosiahnutie 50 percentného podielu 

zrealizovaných „zelených“ zákaziek or-
gánmi štátnej správy z celkového obje-
mu nimi uzavretých zmlúv pre vybrané 
skupiny produktov. Podľa Envirostraté-
gie by mal tento podiel v roku 2030 do-
siahnuť až 70 percent z celkovej hodnoty 
verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie sú pravidlá a 
postupy podľa zákona o verejnom obsta-
rávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie 
a súťaže návrhov. Pri verejnom obstará-
vaní sa uplatňujú princípy rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie hos-
podárskych subjektov, princíp transpa-
rentnosti ako aj princíp proporcionality, 
princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Zákazka na účely zákona o verejnom 
obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá 
medzi jedným alebo viacerými verejný-
mi obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
na jednej strane a jedným alebo viace-
rými úspešnými uchádzačmi na strane 
druhej, ktorej predmetom je dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác 
alebo poskytnutie služby.

Zelené verejné obstarávanie 
na Slovensku zaostáva

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

v Žiline
Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.

25. júla 1897       
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

Výročia a udalosti 30. júla 1857        
v Paríži prvý raz zaznela pieseň La Marseil-
laise, neskôr francúzska národná hymna

Výročia a udalosti



ZA20-30 strana 10

spoločnosť / služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

Nech hľadám ako hľadám, nájsť 
neviem. Ak si však otvorím ktoré-
koľvek noviny v ktorejkoľvek kraji-
ne Európy, všade sa dočítam o or-
ganizovaní štátnych pôct pre obete 
pandémie a ich pozostalých.

Iste, u nás ich “veľa” nebolo. Lenže 
- koľko je v prípade straty ľudského ži-
vota veľa alebo málo? Kde je tá hranica 
medzi mávnutím ruky a spomienkou na 
ešte nedávno žijúceho človeka?

Bolo to dávno
Prvé dva tri piatky sme tlieskali z 

okien a balkónov v úľave, v mylnej 

úľave, že nás, mňa a mojich blízkych, 
to práve obišlo. Dnes už opäť poctivo 
statočne a neúnavne nadávame na 
zdravotníctvo, netlieskame ničomu, 
nerešpektujeme nič a nikoho iba svoje 
“práva” a “slobody”. A ak aj, tak iba tí, 
ktorých považujeme za akýchsi čudá-
kov, za takmer chorobomyseľných. A 
určite za otravných a nás a náš rozlet 
obmedzujúcich.

Koľko je 28?
Vyjadruje číslo 28 veľa alebo málo? 

Takmer tri desiatky... Čo to znamená, 
ak niekoľko tisíc obetí mali Španieli či 
Nemci alebo Taliani? Lenže - uvažujeme 
o číslach, alebo o kedysi živých ľuďoch, 
niekoho príbuznych, blízkych, milova-
ných? Kde je tu hranica medzi veľa a me-
dzi málo? A je vôbec v prípade zbytočnej 
smrti čo i len jedného človeka prípustné 
slovo málo?

Festivalové leto
Tento rok má na Slovensku inú po-

dobu. Veľké zhromaždenia nie sú povo-
lené. Našťastie. Ak by totiž boli, davom 
na nich by bolo úplne jedno, že nejaká 
pandémia zbiera sily na druhú vlnu - as-
poň podľa najvyhlásenejších svetových 
odborníkov na infekčné ochorenia, ako 
aj podľa Svetovej zdravotnej organi-
zácie. Ale aj tak, stačí si pozrieť pláže 
kúpalísk, stačí sa večer prejsť mestom 
- opäť si užívame svoje pôžitky, kávičky, 

pivko, svoje zmrzliny, dobré jedlá, mno-
hí aj more. Svoje. Ale nevidím v dohľad-
ne ani len jednu jedinú spomienkovú 
aktivitu. Minútu ticha za tých 28. Vyslo-
venie úcty a vďaky za to, že tu ešte sme. 

Pieta nie je divadlo
Pred tromi mesiacmi sme tlieskali z 

balkónov, lebo médiám sa páčilo, ako 
tlieskajú v Taliansku či v Španielsku. 
Keby sa im tak chcelo zapáčiť aj to, že 
dnes sa v tých krajinách konajú skrom-
né pietne akcie, no na najvyššej úrovni 
kráľov či prezidentov alebo predsedov 

vlád. Lenže na tak potrebný mediál-
ny cirkus pre bulvár to asi “nevydalo”. 
Keby sa nám tak chcelo vzdať úctu tým 
takmer trom desiatkam, ľuďom, ktorí 
by tu s nami možno ešte toto leto boli, 
keby...

A tak si dovolím za vydavateľstvo i 
redakcie pod značkou REGIONPRES-
SU - vysloviť to staré smutne známe 
Requiescat in pace. 

A žiaľ, priložiť fotografie z najnovšej 
spomienky v Španielsku. Slovenské to-
tiž nemám.                                                     ib

Zdroj: AP

Zdroj: AP

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Nezabudli sme tak trochu na niečo?
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Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseli-
ny močovej alebo máte aj prejavy dny, 
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.

Ak vo svojej strave konzumujete príliš 
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže 
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšie-
ho produktu, môže sa v krvi nahromadiť 
kyselina močová. Základom každej liečby 
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo 
dny je nízkopurínová strava – diéta s obme-
dzením purínov. 

Pri dne sú absolútne nevhodné potra-
viny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce, 
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a 
vývary
• divina, 
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a 
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína

Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie, 
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica, 
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje, 
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
• víno

Vhodné potraviny:
• zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

dziť), ovocie, 
• mlieko, mliečne výrobky, syry, 
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín

Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyse-
liny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľ-
vek v anamnéze, by mali častejšie konzu-
movať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm, 
z  mäsa uprednostniť chudé biele druhy. 
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyse-
liny močovej iba raritne.

Kryštáliky kyseliny močovej opísal 
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek, 
označovaný za otca mikrobiológie. Ocho-
rením trpel Karel IV, Newton, Richelieu, 
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelan-
gelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt 
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude 
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posled-
ných 100 rokov jej hladina v  krvi u mno-
hých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je 
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré 
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená 
hladina spôsobila kompliká-
cie kdekoľvek v organizme.

Vhodné sú všetky re-
kreačné športy, chôdza, 
plávanie, bicyklovanie 
a  dosiahnutie normálnej 
hmotnosti.

Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny 
kyseliny močovej

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

metabolizmu a výživy

V minulom článku sme rozobrali pro-
ces Oddlženia, kedy sa fyzická osoba 
zbavuje svojich dlhov. V tohto týždňo-
vom článku si rozoberieme obdobný 
postup v situáciách keď sa do úpadku 
dostane Právnická osoba, teda najmä 
obchodná spoločnosť. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu (ďa-
lej len „Návrh“), podľa zákona č. 7/2005 
Z.z., (zákon o  konkurze a  reštruktu-
ralizácii), môže podať dlžník (štatutár 
spoločnosti), veriteľ, likvidátor v  prí-
padoch keď spoločnosť vstúpila do 
likvidácie alebo iná osoba ustanovená 
zákonom.  Návrh sa podáva na vše-
obecnom súde dlžníka, to znamená na 
okresnom súde v sídle krajského súdu, 
v obvode ktorého má dlžník buď sídlo 
alebo miesto podnikania. Pri podaní 
Návrhu dlžníkom, toto podanie nie je 
len jeho právom ale aj povinnosťou. 
Zákon mu ustanovuje povinnosť podať 
Návrh do 30 dní, od kedy sa dozvedel 
alebo sa pri zachovaní odbornej sta-
rostlivosti mohol dozvedieť o svojom 
predlžení. Do predlženia sa spoločnosť 
dostane v prípadoch keď má viac ako 
jedného veriteľa a  hodnota záväzkov 
presahuje hodnotu majetku spoločnos-
ti. 

Návrh je oprávnený podať aj veriteľ. 
V návrhu je povinný uviesť skutoč-
nosti, z ktorých možno odôvodnene 
predpokladať platobnú neschopnosť, 
t.j. označiť svoju pohľadávku 30 dní 

po lehote splatnosti a označiť ďalšieho 
veriteľa s pohľadávkou ktorá je taktiež 
30 dní po splatnosti. Pri tomto druhu 
podania treba upozorniť na fakt, že 
ak súd konkurzné konanie začaté na 
základe návrhu veriteľa zastaví z dô-
vodu osvedčenia platobnej schopnosti 
dlžníka, veriteľ zodpovedá dlžníkovi, 
ako aj iným osobám za škodu, ktorá 
im v súvislosti s účinkami začatia kon-
kurzného konania vznikla. V tomto prí-
pade, však pre veriteľa exituje možnosť 
liberácie (zbavenia sa viny), ak preuká-
že, že pri podávaní návrhu postupoval 
v dobrej viere a  s odbornou starostli-
vosťou.

Samotná štruktúra Návrhu musí 
spĺňať  všeobecné náležitosti podania 
podľa Civilného sporového poriadku, 
ktorými sú: určenie súdu, označenie 
subjektov, označenie veci ktorej návrh 
sa týka a podpis. Okrem všeobecných 
musí obsahovať aj osobitné náležitos-
ti, podľa toho aký subjekt ich podáva 
a taktiež potvrdenie o úhrade preddav-
ku na odmeny a výdavky predbežného 
správcu. Suma preddavku je vyhláškou 
Ministerstva spravodlivosti určená vo 
výške 1. 500 eur.  

Návrh na vyhlásenie konkurzu 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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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NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou      
����������������������
���������������

�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������

MONTÉR�����������
ZVÁRA�����

�������������������������������.

�����������
��������������������������������
���������������������������
����������������������
�����������������������������������

���������
����������������������������������
��������������������
����������������������������
����������������������������
���������������

����������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������
�����������������������������

���������������

85
_0

49
7


