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ĽUBOVNIANSKO
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INZERCIA
0907 887 332

0908 479 600 

MAXXIMA

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum
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www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu

0948 544 401

www.maxxima.sk
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Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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ČISTENIE HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob
ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody
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ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

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

Každý týždeň: 
Podolínec, Stará Ľubovňa a v ob-
ciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne, 
Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ruž-
bachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, 
Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina, 
Kamienka, Litmanová, Veľká 
Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka, 
Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jas-
trabie, Šambron a Kolačkov

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (13.100 domácností)

Stredná odborná škola technická
v Starej Ľubovni, Levočská 40, 

ponúka na prenájom dočasne prebytočný majetok 
(nebytový priestor) dielňu o rozmere 65,25 m2  

pre duálne vzdelávanie žiakov.
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať

do 16.7.2019. 
Bližšie info - pán Mgr. Ctibor Štupák | ���� ��� ���.
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

KURZY SBSKURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

KURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 052/7724 176, 052/7724 177, 0903 610 114

TYP S -  pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS

GRUPP 5B

AK STE MOMENTÁLNE

EVIDOVANÝ NA ÚRADE PRÁCE,

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

PRE PRÁCU V SBS

VÁM UHRADÍ ÚRAD PRÁCE

V PLNEJ VÝŠKE
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Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša

Nie hejno, ale  stádo, kŕdeľ.
Slovenčina naša

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332

0907 887 332

VIZITKY
0907 887 332
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ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

ST POPRADPREŠOV
Popradská 30 Petrovianska 56 Teplická cesta 5585
0949 711 500 0918 413 888 0918 403 888

www.gardensystem.skwww.realizacky.sk
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už �� rokov na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.
Garbiarska č.��,
��� �� Stará Ľubovňa

���� ��� ���
���� ��� ���
rarex�rarex.sk

www.nabytokrarex.sk
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0949 561 455
0915 463 175
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

34
-0

00
5-

1

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

INZERCIA
0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332
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» Predám Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

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    

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

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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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(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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Partneri:

 pro�
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Pfacebook.com/KONCERTvTATRACH
Predpredaj vstupeniek: www. ticketportal.sk

Tel.: 02/ 529 333 21 a 0905 700 909 
vstupeniek:

Najčítanejšie
regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Gra�ka v cene inzerátulubovniansko@re

gionpress.sk

od BRATISLAVY po HUMENNÉ

INZERUJTE U NÁS

Páči sa mi
LUBOVNIANSKO.SK

na facebooku

- nové inzeráty, 

Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks
Kvalitné
VIZITKY
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Letné horúčavy a extrémne vysoké 
teploty nás vedia poriadne potrá-
piť. Spôsobiť môžu prehriatie orga-
nizmu a zdravotné komplikácie, či 
už ide o zvýšenie telesnej teploty, 
malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, 
závraty, nevoľnosť, či zvracanie. 
Prinášame preto užitočné rady ako 
všetky nástrahy letných dní lepšie 
zvládnuť ako aj základné pravidlá 
prevencie proti následkom horú-
čav.

Dospelý človek by mal počas dňa vy-
piť najmenej tri litre vody. V horúčavách 
obmedzte nápoje s obsahom cukru, 
chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je oby-
čajná voda. Pite pravidelne, v menších 
dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápo-
je. Potreba pitia rastie nielen v závislosti 
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej 
aktivity a zdravotného stavu. Vodu pite 
aj vtedy, keď smäd necítite.

Deťom doprajte čistú vodu
Pre deti je na uhasenie smädu najlep-

šia čistá pitná voda, môžete ju striedať 
s neperlivými minerálnymi vodami a 
nesladenými ovocnými či bylinkovými 
čajmi. Množstvo vody, ktoré detský or-
ganizmus potrebuje, závisí aj od veku a 
hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje 
od 60 do 100 ml na kilogram hmot-
nosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v 
predškolskom veku je to 100 ml/kg, v 
školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa od-
porúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na 
kilogram hmotnosti. Najmä u detí dbaj-
te na to, aby pili pred, počas i po fyzickej 
námahe.

Seniori doplňte aj vitamíny
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie 

pitného režimu pre seniorov. Ich orga-
nizmus obsahuje menej tekutín, orgány 
pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať 
tekutiny spoločne s odpadovými látka-
mi. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre 

tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť 
počas celého dňa. Najvhodnejšia je čis-
tá pitná voda, pri výbere minerálnych 
vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu 
sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia 
na vysoký krvný tlak a obsah sodíka 
vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo 
vyššom veku je dôležitý aj príjem vita-
mínov, ktoré môže senior dostať priamo 
v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesla-
dené ovocné šťavy alebo džúsy bez che-
mických prísad, ktoré je dobré zriediť 
vodou.

Chráňte si hlavu 
vhodnou pokrývkou

Pri pobyte vonku počas horúčav ne-
podceňte riziko úpalu. Vzniká intenzív-
nym priamym slnečným žiarením na ne-
chránenú hlavu a zátylok. Prejavuje sa 
zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami 

hlavy, povrchným a zrýchleným dýcha-
ním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. 
Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, 
či majú deti pokrývku hlavy, kvalitné 
slnečné okuliare a natierať im pokožku 
ochranným krémom s vysokým ochran-
ným faktorom proti UV žiareniu. Deti 
mladšie ako jeden rok by sa vôbec ne-
mali vystavovať slnečnému žiareniu.

Zvoľte vhodné oblečenie
Letné oblečenie by malo byť ľahké, 

vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svet-
lých farieb. Syntetické materiály nie sú 
vhodné, pretože neumožňujú odparo-
vanie potu. Pozor na zvýšenú fyzickú 
námahu – robievajte si častejšie pre-
stávky v tieni a v čase medzi 11 až 15 ho-
dinou sa na slnku vôbec nezdržiavajte.

Ochlaďte sa zdravo 
s klimatizáciou

Znášať horúčavy pomáha klimatizá-
cia, dôležité však je, aby bola správne 
nastavená a udržiavaná v čistote. Udr-
žiavanie konštantnej teploty v interiéri - 
bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť 
najmä deťom a seniorom. Nevhodne na-
stavená klimatizácia spôsobuje bolesti 
hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie 
imunity i celkovo organizmu, angínové 
bolesti, pocit upchatého nosa, boles-
ti dutín, chrbtice, či svalov. Ak máte 
chladný prúd vzduchu nasmerovaný 
do tváre, vysušuje vám kožu, oči a pri-
spieva k opakovaným zápalom očí, uší, 
prínosových dutín, aj k bolestiam zubov 
a trojklaného nervu. Rovnako si treba 
uvedomiť, že pri prechode z chladné-
ho do horúceho prostredia môže prísť 
k takzvanému teplotnému šoku, ktorý 
dokáže celkovo oslabiť organizmus. 

Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel 
teplôt medzi vonkajším a vnútorným 
prostredím nebol vyšší ako 5 maxi-
málne 7 stupňov Celzia. Klimatizačnú 
jednotku, filtre a vzduchové prieduchy 
udržujte v čistote, inak sa môžu stať 
zdrojom plesní a baktérií. Celý klimati-
začný systém si dajte raz ročne skontro-
lovať v servise. Súčasťou bežnej údržby 
je aj pravidelná dezinfekcia výparníka 
klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 
spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na alergi-
kov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa 
totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 

Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných 
rizík

Piť by ste mali čistú vodu doplnenú o nápoje obsahujúce aj minerálne látky.                               foto autor congerdesign pixabay

LETO

S klimatizáciou zaobchádzajte opatrne, aby priniesla osoh, nie poškodenie zdra-
via. Nastavte ju tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím 
nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia, to platí v interiéri aj v aute. 

foto autor kaboompics pixabay
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ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Kúpte sa bezpečne
Ak sa chystáte k vode, majte na pa-

mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na 
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách 
a na vodných plochách, ktorých kvali-
tu monitorujú orgány verejného zdra-
votníctva. Pred návštevou kúpalísk s 
povolenou prevádzkou sa informujte o 
ich aktuálnom stave. Aktuálne výsled-
ky kontrol uverejňuje úrad verejného 
zdravotníctva počas letnej kúpacej se-
zóny pravidelne na internetovej stránke 
www.uvzsr.sk

Nezabúdajte tiež, že kúpanie a pobyt 
na kúpaliskách je ideálny pre zdravé 
osoby - nevstupujte do bazéna ak máte 
infekčné ochorenie. Pred každým vstu-
pom do bazéna sa osprchujte a prejdite 
brodiskom, rovnako aj po každom kú-
paní sa čo najskôr dôkladne osprchujte 
a prezlečte do suchého oblečenia. Ne-
vstupujte do vody, ktorá pôsobí odpu-
divo, či už ide o farbu, zakalenie alebo 
zápach. Nevstupujte do zelenej vody s 
premnoženými riasami, sinicami a na-
hromadeným odpadom, nekúpte sa ani 
vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné 
vtáctvo a v okolí ktorých sú uhynuté 
vtáky a zvieratá. Nekúpte sa v bazéno-
vej vode ak páchne po moči alebo výraz-
ne po chlóre, ak sú na stenách bazéna 
slizovité povlaky a steny a dno bazéna 
sú poškodené. Rešpektujte označenia o 
zákaze kúpania sa a upozornenia v oko-
lí vodnej plochy a pokyny prevádzkova-
teľov vodných kúpalísk.

Ako si poradiť 
s horúčavami na pracovisku

Extrémne vysoké teploty sa nám ne-
vyhýbajú ani v práci a predstavujú pre 
náš organizmus veľkú záťaž. Tá potom 
môže  viesť k poklesu výkonnosti, zvý-
šenej únavnosti a môže spôsobiť až pre-

hriatie organizmu. Za účelom prevencie 
porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou 
záťažou teplom počas letného obdobia 
odporúča Úrad verejného zdravotníc-
tva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto 
preventívne opatrenia:

Pitný režim v práci
Dostupnosť a dostatok pitnej vody na 

mieste výkonu práce pre zamestnancov 
je samozrejmosťou, pričom zamestná-
vateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na 
vlastné náklady. Okrem toho odporú-
čame konzumáciu dostatočného množ-
stva vhodných nápojov, ktoré majú 
občerstvujúce vlastnosti a slúžia na do-
plnenie tekutín, solí a ďalších látok stra-
tených nadmerným potením. Prostred-
níctvom pitného režimu sa odporúča 
doplniť najmenej 70 % vody stratenej za 
pracovnú zmenu nadmerným potením 
a dýchaním. Nápoje musia byť zdravot-
ne neškodné, majú mať vhodné chuťové 
vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo 
najmenej cukru (do 6 %), pretože slad-
ké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje 
nemajú obsahovať ani malé množstvo 
alkoholu, pretože alkohol zvyšuje me-
tabolizmus a tým aj produkciu tepla v 
organizme. Teplotu nápojov odporúča-
me v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa 
považujú napríklad stolové minerálne 
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, by-
linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. 
Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce 
nápoje nie je povinnosťou zamestnáva-
teľa. Pitný režim na pracovisku s nad-
mernou záťažou teplom, výber vhod-
ných nápojov, ich primeranú teplotu a 
množstvo zamestnávateľ konzultuje s 
lekárom pracovnej zdravotnej služby. 
V odôvodnených prípadoch, ktoré sú 
stanovené vyhláškou MZ SR č. 99/2016 
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdra-
via pred záťažou teplom a chladom pri 
práci, má zamestnávateľ poskytovať na-
vyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých 
sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené 

potením. Minerálne nápoje zamestná-
vateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý 
dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do 
triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky 
pre skrátenie času práce podľa § 4 ods. 
2 alebo ak zamestnanec vykonáva dlho-
dobú prácu na vonkajšom pracovisku 
počas mimoriadne teplých dní. V prípa-
de poskytovania minerálnych nápojov 
sa odporúča podávanie stredne mine-
ralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), 
pričom minerálna voda by mala tvoriť 
polovicu odporúčanej dávky tekutín; 
druhú polovicu odporúčanej dávky by 
mala dopĺňať pitná voda.

Pracovný odev
Vhodný pracovný odev má byť jed-

novrstvový, podľa možnosti svetlej far-
by a z prírodných materiálov, pretože 
syntetické materiály neumožňujú odpa-
rovanie potu.

Úprava režimu práce 
a ďalšie opatrenia

V prípade potreby by sa mali umožniť 
zamestnancom prestávky v práci, aby 
sa mohli ochladiť osprchovaním alebo 

umytím pokožky chladnou vodou. Na 
vnútornom pracovisku, na ktorom je v 
dôsledku záťaže teplom z technologic-
kých dôvodov prekračovaná prípustná 
operatívna teplota, a na iných pracovis-
kách za mimoriadne teplých dní sa čas 
práce upraví tak, aby bol dodržaný naj-
mä dlhodobo a krátkodobo únosný čas 
práce. Ochranné a preventívne opatre-
nia však zamestnávateľ musí vykonávať 
aj vtedy, ak teploty ešte nedosahujú hod-
noty oprávňujúce k stanoveniu režimu 
dlhodobo a krátkodobo únosného času 
práce, ale na pracovisku už prekračujú 
prípustnú operatívnu teplotu. Súčasná 
legislatíva jednoznačne nestanovuje 
teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ 
musí vykonávať jednotlivé opatrenia 
na ochranu zdravia zamestnancov. Vo 
všeobecnosti však platí, že ak na praco-
visku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá 
práca, nemožno zabezpečiť optimálne 
alebo aspoň prípustné mikroklimatické 
podmienky, zamestnávateľ musí vyko-
nať ochranné a preventívne opatrenia 
zamerané na ochranu zamestnancov 
pred poškodením zdravia v dôsledku 
nadmernej horúčavy, pričom ide naprí-
klad o úpravu času práce, posun začiat-
ku pracovnej zmeny, rotácia/striedanie 
zamestnancov, zaraďovanie prestávok, 
pitný režim, klimatizácia/nútené vetra-
nie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia
Na pracovisku je potrebné zabrániť 

insolácii, to znamená prenikaniu pria-
mych slnečných lúčov cez okná alebo 
svetlíky, tienením, napríklad žalúziami 
alebo roletami. Ak nie je na pracovis-
ku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť 
zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. 
Pri používaní ventilátorov je potrebné 
umiestniť a nasmerovať ich tak, aby ne-
dochádzalo k nežiaducemu priamemu 
ochladzovaniu povrchu tela zamestnan-
cov. Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva 
bežnou súčasťou mnohých pracovísk, 
najmä v novších budovách, je potrebné 
ju využívať primerane a to tak, aby roz-
diel medzi vnútorným a vonkajším pros-
tredím bol 5°C, maximálne 7 °C.

Informácie poskytol: Odbor preventív-
neho pracovného lekárstva ÚVZ SR a 
Odbor hygieny životného prostredia, 

Odbor hygieny detí a mládeže, 
Referát komunikačný ÚVZ SR

Dvojstranu pripravila Renáta KopáčováMajte na pamäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách.    foto autor Free-Photos pixabay

Nezabudnite chrániť seba a deti vhodnou pokrývkou hlavy. 
foto autor Victoria Borodinova pixabay
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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