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Č. 41 / 9. OKTÓBER 2020 / 24. ROČNÍK

11. október 1968  
Program Apollo: štart lode Apollo 7, prvej s ľudskou posádkou 
v rámci programu.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 719 135
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TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Ľubomír Žaťko  0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl  0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozo-
rovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné 
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany, 
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé 
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chy-
norany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice, 
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce, 
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice, 
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina, 
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmin-
ce, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany  
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebra-
vou, Partizánske, Bošany, Biskupice, 
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé 
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice, 
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klá-
tova Nová Ves, Krásno, Nedanovce, 
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, 
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany, 
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince, 
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Ka-
manová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, 
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda, 
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajča-
ny, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké 
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk

Redakcia: Streďanská 4055 
TOPOĽČANY

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
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: NETTO/ mes.

Miesto práce: 
Ubytovanie

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com09
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0903 432 588
 
 S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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12. október 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom 
zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl.

Výročia a udalosti

Nenávisť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Svoje nenávisti odieva do subjektív-
nych právd - hľa, technika malých a ne-
úprimných.“ —  Henry De Montherlant. 

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes za-
čínam moju úvahu týmto výrokom zná-
meho  francúzskeho esejistu, spisovateľa 
a dramatika. Definícia nenávisti nám vy-
svetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna 
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľ-
stvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou 
prezentovanému, skupine alebo objektu, 
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to 
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto 
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu. 
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocio-
nálnym dôsledkom vážneho konfliktu, 
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej 
trvalá psychická zameranosť má vplyv na 
interpersonálne správanie danej osoby.

Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v po-
slednom čase všímajú rozmer nenávisti, 
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych 
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc 
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už 
sme pri tých sociálnych sieťach, budem 
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich, 
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na 
internet majú prikázané chodiť najvulgár-
nejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie 
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi), 

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej 
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a 
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím 
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnej-
šie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, ne-
ustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo 
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým 
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A 
hlavne sa zamyslieť!“ 

Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba 
nijak osobitne predstavovať, povedal toto: 
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti 
prechováva“. Áno, „pravda plodí nená-
visť.“ To je zas citát Decima Magna Aus-
oniusa, rímskeho dramatika a básnika, 
jedného z popredných vzdelancov štvrté-
ho storočia. Dalo by sa to povedať aj takto 
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa 
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku 
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.

Skutočne sa to nedá bez tých nenávist-
ných slov, statusov, postojov? 
Nedá sa to s rozumom? Boj s 
dvomi pandémiami je oveľa 
zložitejší ako s tou jednou, 
čo tu máme už od jari.

S pozdravom - ROR - 
rúško, odstup, ruky - 
všetko dobré želá
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

od 5,50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4,50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

Prijmeme
pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa
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VÝPREDAJ 
SKLADOVÝCH 

ZÁSOB!
ZA TAKÉTO CENY 

NAŠE AUTÁ UŽ NEBUDÚ!

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod. 78
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 9.00 - 17.00 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy

0915 797 098
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WWW.REGIONPRESS.SK

INZERCIA
0905 719 135
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»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STELU STADIONA 
SIMSON 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»V Topoľčanoch hlada 
dôchodca s vlastnou PIN-
PONG herňou staleho spo-
luhrača zapaleneho pre 
tento šport 0950523515
»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné hodinky a staré ban-
kovky. Tel. 0905/767 777

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

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 TO 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, TO zameňte za skrat-
ku 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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

 privesy@gmail.com www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

TOPOĽČIANKY

V PONUKE AJ

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky AKCIA na brzdené

prívesy - zľava 12%

5 950 €

Príves na prepravu
stavebných strojov

2100 x 1100 x 300 mm  cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm  cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm   cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm ena s DPH 580 €

€
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135

Stretávame na uliciach žobrákov. 
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné 
veci. Poznám však aj iných žobrákov. 

Sú to technici, inžinieri, vynález-
covia a inovátori. Sú pracovití a veľmi 
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a 
po večeroch a cez víkendy menia svoje 
nápady na prototypy rôznych riešení. 
Fungujú podobne ako kedysi umelci za 
socíku. Museli mesiace pracovať na ko-
sákoch, kladivách a hviezdach, aby si 
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V 
iných krajinách takýmto ľuďom vytvá-
rajú podmienky na prácu. Sám si spo-
mínam, ako sme mohli v našom inštitú-
te Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne 
vymýšľať nové veci. Štát platil úradní-
kov, ktorí nám pripravovali projekty na 
získanie financií, prístrojov a expertíz. 
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať. 
Píšu listy poslancom a ministrom. Ne-
dostávajú odpovede. Niekedy ich politi-
ci navštívia a prisľúbia podporu. A už sa 
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia 
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otes-
tovať, vypočítať, certifikovať, patento-
vať alebo odkonzultovať. 

Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chý-
bajú im však zdroje na ich dokončenie a 
presadenie vo svete. Bojujú s časom a 

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti, 
ktorí majú lepšie podmienky - z USA, 
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niek-
torí rezignujú, iní predajú svoje nápady 
do zahraničia alebo po nich zostanú 
nedokončené pomníky. Z východu im 
konkurujú lacní Číňania, na západ ich 
silnejší hráči nepustia. A slovenskí poli-
tici nakupujú radšej zo zahraničia, ako 
od vlastných. Občas sa k nim dostanú 
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na 
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste 
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a 
požadovali za to projekty a tabuľky. 

Oni to nedajú a musia žobrať ďalej. 
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, mí-
ňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov 
a treťotriedni profesori na univerzitách, 
ktorí vedia dobre písať grantové projek-
ty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svo-
jich garážach, diel-
ňach a laboratóriách. 
Osamelí a opustení 
vlastnými deťmi, 
ktoré pochopili, že 
v zahraničí nemusia 
žobrať a môžu rea-
lizovať svoje 
sny. 

Žobrajúci inžinieri

» Ján Košturiak

jich garážach, diel-
ňach a laboratóriách. 
Osamelí a opustení 
vlastnými deťmi, 
ktoré pochopili, že 
v zahraničí nemusia 
žobrať a môžu rea-
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ÚVERY/HYPOTÉKY 
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Martina Tomášik 
0918 435 921 

info@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk
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10. októbra 1942   
zomrela Terézia Vansová, slovenská spiso-
vateľka (* 1857).

Výročia a udalosti

Inzercia
0905 719 135
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Brav�ová krkovi�ka
• bez kosti, vcelku

319

-36%
cena za 1 kg

4.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Konzumné zemiaky
• neprané
• varý typ B – prílohové

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49*

10 kg balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobam

CCHHLLAADDEEENNÉÉ

�erstvé vajcia "M" 139

Supercena

(1 kus = 0,09)

15 kusov

Budvar  
• svetlý ležak
B d

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09*

baalleenniiee

099

3 kg

(1 kg = 0,33)

balenie

Mrkva

Milka 
�okoláda   
• rôzne druhy 069

-46%

(100 g = 0,79/ 
0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

EEENNNÉÉD

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 12. 10. 

Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
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Coca-Cola
• Coca-Cola 

Zero/Sprite/
Fanta

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

069

-42%

(1 l = 0,39)

1,75 l

1.19

Jacobs Velvet
• nstantá káva

Zázvorový �aj
• rôzne druhy

099

-41%

(100 g = 2,48)

40 g

1.69

Bryndza v dyhe

149

-34%

(1 kg = 5,96)

250 g

2.29*

079

Supercena

(100 g = 0,49)

160 g

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

yy

169

Supercena

(100 g = 0,85)

200 g

Nitan/
Paprkáš
• krájaný

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

35 % 
alkoholu

Jägereister
• v ponuke aj 

Jägerester 
0,35 l za 6,99 €

899

-30%

(1 l = 17,98)

0,5 l

12.99

Zvolenský jogurt
• rôzne druhy

022

-29%

(100 g = 0,18)

125 g

0.31*

CCHHLLAADDAADAD

Sendvi� 
• rôzne druhy

149

-21%

(100 g = 
0,75/0,71/0,68)

200/210/220 g

1.89

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 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.

OD PONDELKA
12. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
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VYUŽITE JEDINEČNÉ 
LETNÉ ZĽAVY

NA POSLEDNÉ 
SKLADOVÉ VOZIDLÁ!!!

Nový JUKE už od 14.990€
Nový QASHQAI už od 16.990€
Nový X-TRAIL už od 25.990€

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 10, nissan.predaj@albexplus.sk

www.albexplus.sk
Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod. 78

12
00

18
0

Od 1. júna do 15. septembra sa na 
celom Slovensku uskutočnil už 11. 
ročník Zbierky školských pomôcok. 
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju 
organizovala regionálna Spišská 
katolícka charita. 

Aj napriek náročnej situácii ohľa-
dom pandémie sa však podarilo vy-
zbierať veľké množstvo pomôcok. 
Začiatok školského roka je pre mnohé 
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný. 
Aj preto sa Spišská katolícka charita 
zapája do Zbierky školských pomôcok, 
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. V regióne Spišskej 
katolíckej charity bolo k dispozícii až 
14 zberných miest, kde mohli ľudia 
priniesť nové, ale aj používané školské 
pomôcky.

Deti vďaka darom od dobrých ľudí 
dostali množstvo potrebných škol-
ských pomôcok, od zošitov, perační-
kov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly 
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravít-
ka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy, 
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy, 
notesy a dokonca do rodín poputovali 
aj desiatky používaných, ale aj úplne 
nových školských tašiek. 

Do zbierky sa zapojilo množstvo 
jednotlivcov, rodín, farností, mestské 
samosprávy, ale aj rôzne firmy so škol-
skými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa 
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.

Počas tohto ročníka sa v tomto 
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30 
105 kusov pomôcok. V rámci celého 
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000 
kusov potrebných školských pomôcok. 
Jednotlivé pomôcky sa už distribuova-
li do rodín, ktoré majú rôzne finančné 
problémy. 

Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť 
a chceli by ste darovať núdznym deťom 
akékoľvek školské pomôcky, ozvite 
sa nám. Všetky potrebné kontakty na 
Spišskú katolícku charitu nájdete na 
stránke: www.caritas.sk.

Spišská katolícka charita je samo-
statný právny subjekt Spišskej diecézy, 
konfederatívne združeným v Sloven-
skej katolíckej charite. Svojou činnos-
ťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej 
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola 
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej 
Karity na Slovensku.

Zbierka 
školských pomôcok vyvrcholila

» Zdroj: SKCH

Na Slovensku je druhá vlna pandé-
mie a mnoho ľudí zápasí s korona-
vírusom. Treba však mať na pamä-
ti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj 
ďalšie respiračné ochorenia. Viete 
ich navzájom odlíšiť?

V každom prípade je v týchto časoch 
dôležité nepodliehať panike. Či už ide 
o chrípku, bežné prechladnutie alebo 
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť 
na príznaky, ktoré by vám mali pomôcť 
tieto ochorenia odlíšiť.

Chrípka má náhly 
nástup príznakov

Chrípka má náhly nástup príznakov z 
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou 
teplotou. „Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov a svalov, silná bo-
lesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým 
a dráždivým kašľom, často sa objavuje 
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa 
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ po-
pisujú verejní hygienici. Chrípka je víru-
sové ochorenie, a preto sa nelieči antibio-
tikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníženie 

telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy 
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si 
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

Prechladnutie nevzniká náhle
Prechladnutie nevzniká náhle z 

plného zdravia a nie je sprevádzané 
vysokou teplotou, triaškou bolesťami 
kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými 
príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace 
oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú ve-
rení zdravotníci a zároveň radia, že pri 
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí 
zdržiavať pár dní v domácom prostredí 
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne 
dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik. 
„Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni 
a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné 
navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respi-
račných ochoreniach spôsobených bak-
tériami, lekár rozhodne o potrebe podá-
vať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci.

COVID -19
COVID-19 je infekčné ochorenie, 

vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 
Ochorenie sa prejavuje rôznymi spô-
sobmi. Väčšina infikovaných má 

mierne až stredne závažné príznaky a 
uzdraví sa bez hospitalizácie. COVID-19 
postihuje najmä dýchací systém a v 
niektorých prípadoch vyvoláva ťažký 
zápal pľúc. „Príznaky ochorenia sú ho-
rúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýcha-
nie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, 
malátnosť, strata čuchu a chuti,“ uvá-

dza sa na stránke korona.gov.sk. Vírus 
sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri 
kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje 
osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie 
trvajúcom kontakte s nakazeným. In-
fekcia sa prenáša aj cez kontaminova-
né predmety.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu a zamerajte 
sa na príznaky

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                               autor ExergenCorporation pixabay
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13. októbra 1781    
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obme-
dzenú náboženskú slobodu.

Výročia a udalosti

Od pondelka do 26. októbra 2020 
prebieha štyridsiata druhá kampaň 
orálnej vakcinácie líšok proti besno-
te, vykonávaná leteckou pokládkou 
na území Slovenskej republiky. Ag-
rorezort žiada ľudí, ktorí sa v týchto 
dňoch vyskytujú v prírode, aby boli 
obozretní a návnadám sa vyhli.

Na orálnu vakcináciu líšok pro-
ti besnote bude použitá vakcinačná 
návnada LYSVULPEN por. a. u. v. v 
celkovom počte 363 898 vakcinačných 
návnad. Zmes je naplnená do plastiko-
vých toboliek (blistrov), ktoré sú oba-
lené návnadovou hmotou. Návnada 
je čiernohnedej farby, guľatého alebo 
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. 
Vakcinačné návnady sú v čase apliká-
cie v zmrazenom stave. Aplikácia je vy-
konávaná plošne leteckou pokládkou.

Agroreort upozorňuje, že pre člo-
veka je vakcinačná návnada pri bež-
nom zaobchádzaní neškodná. Ak sa 
obsah blistra zapracovaného v návna-
de dostane na ruky, je potrebné ruky 
ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa 
obsah blistra dostane na sliznicu úst, 
nosa alebo očí človeka, je potrebné 
okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. 
V prípade nálezu vakcinačnej návnady 
je potrebné sa vyvarovať manipulácii 
s ňou a urýchlene opustiť miesto nále-
zu z dôvodu minimalizácie pachovej 

stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od 
príjmu vakcinačnej návnady.

V tomto roku sa aj z dôvodu opatre-
ní voči šíreniu pandémie koronavíru-
su, výrazne zvýšil počet osôb v prírode. 
Ministerstvo preto apeluje na občanov 
s prosbou, aby svoj pohyb v uvedených 
lokalitách aplikácie návnad na pár dni 
obmedzili a zdržiavali sa viac v blíz-
kosti zastavaného územia, aby mohlo 
dôjsť k úspešnej vakcinácii. Obozretní 
by sme mali byť najmä pri prechádzke 
so svojimi psami v prírode. 

Letecká pokládka bude vykonaná 
z letiska Poprad, v Žilinskom kraji, na 
území okresov Žilina, Bytča, Kysucké 
Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdo-
šín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a 
na území celého Prešovského kraja a 
Košického kraja.

Začala sa jesenná kampaň 
plošnej vakcinácie líšok 

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

2
7

87
15

4

32
9

1
23

4
189

5

358

9
2
5

4
3S

U

D

O

K

U



TO 20-41 strana_ 10

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

99
-0

16
3

Obchodný zástupca
pre zubné ambulancie
práca na živnosť s vlastným autom

0910 458 508

Teraz už by malo byť jasno v tom, v 
ktorých obchodoch by ich zákazníci 
mali mať k dispozícii a v ktorých to 
zákon nevyžaduje.

Slovenská obchodná inšpek-
cia vysdala usmernenie, v ktorom sa 
okrem iného hovorí - Podľa zákona o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene záko-
na NR SR o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov(ďalej len „zákon o 
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci 
povinný predávať výrobky v správnej 
hmotnosti, miere alebo v správnom 
množstve a umožniť spotrebiteľovi pre-
kontrolovať si správnosť týchto údajov. 
V ktorých prípadoch je predávajúci po-
vinný mať na predajni kontrolné váhy, 
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontro-
lovať si hmotnosť výrobku?

Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú-
vislosti so zlepšovaním podnikateľské-
ho prostredia zasiahnutým opatrenia-
mi na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
ustanovuje doplnenie zákona o ochra-
ne spotrebiteľa, v znení neskorších 
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť 
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať 
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na 
predávajúceho, ktorý predáva výlučne 
výrobky predávané na množstvo.“.

Z uvedeného odseku vyplýva, že 

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky 
na množstvo (hmotnosť), musia mať v 
predajni určené meradlo, tzv. kontrol-
né váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť 
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť 
výrobku. 

Predávajúci, ktorí predávajú výrob-
ky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie 
sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá 
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť 
mať v predajni k dispozícii kontrolné 
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa 
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.

V aplikačnej praxi to znamená, že tí 
predávajúci, ktorí predávajú iba výrob-
ky predávané na kusy a tieto výrobky 
nie sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), nemusia disponovať platne 
overeným určeným meradlom – vá-
hami na prekontrolovanie hmotnosti 
– podľa zákona o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpiosv.

Chýbajú vám 
kontrolné váhy v obchodoch?

» Zdroj: SOI

Ak si potrebujete vybaviť vašu agen-
du v niektorej z pobočiek sociálnej 
poisťovne, najskôr si overte, v kom 
režime sa práve nachádza. Je mož-
né, že pre situáciu v regióne bude 
práve tá vaša pobočka dočasne za-
vretá.

To však neznamená, že sa nedoč-
káte očakávaných služieb. Ale po po-
riadku. Sociálna poisťovňa upozorňu-
je, že v súvislosti so šírením pandémie 
koronavírusu a zavedením núdzového 
stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 
pre verejnosť a pobočky po celom Slo-
vensku režim tzv. Covid semaforu. 
Znamená to, že pobočky budú pre ve-
rejnosť otvorené buď v štandardnom 
alebo v obmedzenom režime podobne 
ako počas prvej vlny pandémie. Ob-
čania si však v každom prípade budú 
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď 
osobne v „zelených“ pobočkách alebo 
elektronicky cez e-schránky, mailom, 
telefonicky, prostredníctvom poštové-
ho styku či osobne prostredníctvom 
určených schránok na odovzdanie do-
kladov v „oranžových“ a „červených“ 
pobočkách.

Pobočky sa budú Covid semafo-
rom riadiť podľa aktuálneho vývoja 
epidemiologickej situácie, národného 
semaforu a aktuálnej situácie na svo-
jich pracoviskách. Informácie o tom, 

ktoré pobočky v akom režime pracujú, 
bude Sociálna poisťovňa pravidelne od 
pondelka zverejňovať a aktualizovať 
na svojej webovej stránke, rovnako 
aj informáciu o tom, akým spôsobom 
budú pobočky podľa Covid semaforu 
poskytovať svoje služby verejnosti.

K 2. októbru 2020 pracovali v ob-
medzenom režime pobočka Senica a 
jej vysunuté pracovisko Holíč; pobočka 
Bardejov; vysunuté pracovisko Tvrdo-
šín a pobočka Trebišov.

Sociálna poisťovňa zároveň bez 
ohľadu na Covid semafor žiada verej-
nosť o rešpektovanie preventívnych 
opatrení, ktoré sú spoločné pre všetky 
pobočky:
- dodržiavanie všeobecných hygienic-
kých opatrení (rúška, dezinfekcia, od-
stup atď.);
- zákaz vstupu rodičov s deťmi do 
priestorov SP;
- pokladnice prestanú preberať hoto-
vosť, klient využije ostatné zákonné 
formy platby.

Sociálna poisťovňa zaviedla 
pre pobočky „Covid semafor“

» Zdroj: SP

INZERCIA
0905 719 135
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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 40%

Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 


