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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk
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Rodičia dostanú príspevok pri naro-
dení dieťaťa automaticky, už nebudú 
musieť vypisovať žiadosti a predkla-
dať potvrdenia. Informuje o tom na 
svojej facebookovej stránke Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. 

„Mamičky a oteckovia majú po 
narodení svojich detí už viac času pre 
svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zby-
točným papierovaním. Všetko za nich 
vybaví štát. Jediné, čo budú musieť 
podpísať ešte v nemocnici je Dohoda 
o mene a priezvisku dieťaťa,“ uvádza 
rezort na sociálnej sieti. Týka sa to aj 
príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia 
už o vyplatenie príspevku nebudú mu-
sieť žiadať a úradom dodávať vyplnené 
formuláre. 

Aké sú podmienky pre automatic-
ké vyplatenie tohto príspevku?
- mamička musí počas tehotenstva ab-
solvovať pravidelné prehliadky u gyne-
kológa
- v pôrodnici po narodení dieťaťa pod-
píše mamička (alebo rodičia) Dohodu o 
mene a priezvisku
- pôrodnica podpísanú Dohodu pošle 
na matriku a matrika následne vystaví 
rodný list, ktorý pošle mamičke alebo 
si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike
- dieťa sa po narodení automaticky sta-

ne poistencom zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je poistená jeho matka (od 1. au-
gusta 2022)
- pôrodnica po prepustení mamičky s 
dieťaťom zapíše do informačného sys-
tému NCZI všetky údaje potrebné pre 
vyplatenie príspevku
- pediater po prvej návšteve matky a 
dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej 
poisťovne a NCZI informáciu o uzatvo-
rení dohody o všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti uzatvorenej pre novona-
rodené dieťa

Následne si úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny stiahne zo štátnych data-
báz všetky potrebné informácie, aby 
mohol príspevok vyplatiť. Príspevok 
pošle úrad práce buď na účet alebo poš-
tovou poukážkou.

Rodičia dostanú 
príspevok automaticky

» ren
Ilustračné foto, zdroj PublicDomainPictures pixabay
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»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE AJ HAVAROVANE.
T.0907296305
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in..Slusne 
zaplatim. 0949 371 361
»KUPIM TOVARENSKY TRAK-
TOR, MOZE BYT AJ STARY 
NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 
195

»Hladam byt v povodnom 
stave, platim v hotovosti. 
0951677592

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»Kúpim heligonku akordeón 
husle saxafón.0915876860
»Dore zaplatim za zlate a 
strieborne mince CSR du-
katy,koruny,a ine zlate a 
strieborne mince aj cele 
zbierky.Kupim aj zlate sper-
ky a zlomkove zlato aj zlate 
zuby a mostiky tel. 0915 
627 285 staci prezvonit.

»Kupim domace tkanne 
platno,vrecia,kroje,satky-
,sukne,starozitnosti ako 
obrazy,hodiny,malovane 
truhlice.0909117320

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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

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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ 
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti 
- BANSKÁ BYSTRICA" na predaj 
nehnuteľného majetku, ktorého je 
výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je budova s pozemkami na Hornej ulici 
č. 26 v Banskej Bystrici.
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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 inze-
rátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! 
Služba nefunguje u operáto-
rov O2 a 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, BB zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Odborníci chcú ľuďom priblížiť vý-
znam hypertenzie a jej závažných 
zdravotných komplikácií a poskytnúť 
informácie o tom, ako predchádzať, 
rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. 
Dôležité podľa nich je, vedieť si ho 
správne zmerať a tiež kontrolovať.

Čo je hypertenzia? - Predstavte si, 
že hadicou polievate záhradu. Ak ju pri-
šliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak 
v hadici pred prekážkou - vašou nohou 
- stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v 
obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu 
ciev. Hypertenzia znamená trvalé zvýše-
nie krvného tlaku, pričom v počiatočnom 
štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať 
žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemu-
síte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným 
tlakom.

Ako si správne zmerať tlak? - Hyper-
tenzia postihuje 40 až 50 % dospelých 
osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné 
meranie tlaku sa teda netýka len senio-
rov - vhodné je pre všetkých dospelých, 
a preto býva súčasťou preventívnych pre-
hliadok u všeobecného lekára. Meranie 
tlaku si však viete urobiť aj sami v pohod-
lí domova pomocou tlakomeru - dodržte 
tieto zásady:
- Aspoň hodinu pred meraním nepite al-
kohol, kávu, nefajčite.
- Pred každým meraním treba sedieť as-
poň päť minút v pokoji, nerozprávať.

- Celé meranie by malo prebehnúť bez prí-
tomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
- Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku 
tak, aby bola niekoľko centimetrov nad 
lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) 
– vo výške srdca. Predlaktie je voľne po-
ložené na stole a lakeť mierne ohnutý.
- Počas celého merania ruku nedvíhajte, 
opierajte dolné končatiny o zem, nestlá-
čajte brucho a nerozprávajte.
- Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v od-
stupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hod-
nota, ktorá je priemerom z posledných 
dvoch meraní alebo najnižšie nameraná 
hodnota (zvyčajne je to posledná).

Pozor - Hypertenzia nadmerne zaťa-
žuje srdce, trpia aj cievy, ktorými sa krv 
v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnú-
torná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich 
môžu usádzať tuky a vznikať krvné zra-
zeniny. Vysoký krvný tlak tak spôsobuje 
okrem poškodenia srdca aj poškodenie 
mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je 
celý krvný obeh, takže transport krvi, a 
tým aj kyslíka a živín od srdca k dôleži-
tým orgánom prebieha ťažšie. Ak sa na 
vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a ne-
lieči sa, môže mať tento stav za následok 
ischemickú chorobu srdca, infarkt myo-
kardu či mozgovú mŕtvicu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Správne meraný krvný tlak 
pomáha predĺžiť život

» ren

PRÁCA
v Novom Bydžove

TEL: 0949 322 121 85
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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