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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Kúpim 1 alebo 2-izb. byt 
v Bratislave, aj zadĺžený
0948 811 123
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Kúpim 3-izb. byt 
v Bratislave, aj zadĺžený
0905 410 273

36
-0

00
2

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

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003 

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu 
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Práčovňa a čistiareň 
TUZEXX s.r.o. ,

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka
PO-PIA 8:30 - 16:00 

tel.: +421 948 327 723  



2

zamestnanie, služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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»Predám 3i RD v obci Kosto-
lište, cena 144 900€. 
Tel.: 0908 250 591 
»Predám 4i RD v obci Zohor, 
cena 193 000€. Tel.: 0908 
898 025

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 0908 
880 728

»Ponúkam lásku žene 
0908 661 297 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995 

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

vIZITKY
0905 799 782
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V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá
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Inzerát, ktorý predáva
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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26. novembra 1917 
v Kanade bola založená National Hockey 
League s  klubmi Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators, 
Quebec Bulldogs, a Toronto Arenas

Výročia a udalosti

Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red

Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red

21. november 1877    
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý do-
kázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas 

Výročia a udalosti

22. novembra 1963     
v Dallase v Texase bol zavraždený prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy. 

Výročia a udalosti
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Táto veta zaznieva v dnešnej dobe 
veľmi často. Od rôznych ľudí, zdru-
žení a organizácií. Aj vo firmách stre-
távam ľudí, ktorí hovoria, že majú 
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc. 

Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu 
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vy-
krikujú, že na nich druhí útočia a chcú 
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľu-
dia s iným názorom. Namiesto ničenia 
kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú 
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie 
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? 
A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia 
a potrebujú pomoc? Prečo niekto neza-
kričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale 
opustenej žene s deťmi, starým, cho-
rým, chudobným, slabým a osamelým“ 
Vždy nájdem v podniku niekoho, kto 
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Tr-
pezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie 
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potre-
bujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý 
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac 
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, 
viac trápenia, ako druhý, ktorého sta-
rosti sú nám neznáme. Pri bolestnom 
ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou 
potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, 
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri-

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre 
druhých - hriešnych a nehodných. Na-
miesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.

Niekedy voláme: „Pane, pomôž 
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“ 
Keď sa budeme ponosovať, že máme 
veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie 
pozrieť okolo seba. Možno  aj my uvi-
díme ľudí, za ktorých budeme prosiť: 
„Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepo-
čuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vlá-
dali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na 
okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a 
médií. 

Korona spôsobila problémy mno-
hým. Prekrikovanie sa komu viac, nám 
nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť, 
kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa 
ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich na-
hradili úradníci a veterinári. Tiež ničia 
ľuďom životy, berú im 
dobytok, peniaze a 
cicajú krv. Pomôžte, 
prosím, farmárom 
na Turci, aby sa 
zbavili draka a upí-
ra. Usmieva sa, ale 
robí zle - ľu-
ďom aj zvie-
ratám. 

Pomôžte im

» Ján Košturiak
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DRAŽBA !!!
4-izb. byt – Bratislava V

Švabinského 
Výmera bytu: 93,63 m2

Najnižšie podanie: 33.000,- EUR
Termín konania dražby: 
17.12.2020 o 17:00 hod.
Termíny konania obhliadok:
23.11.2020 o 17:30 hod.
30.11.2020 o 16:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Bytové družstvo Petržalka, 
Budatínska 1, 851 05 Bratislava, 

priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD Petržalka.
Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva 
Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 
00 169 765 v celkovej hodnote 4 627,89 EUR. Pohľadávka sa viaže 
k 4 - izbovému bytu, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 3366, 
vedenom na Okresnom úrade Bratislava, okres: Bratislava V, obec: BA 
- m.č. PETRŽALKA, katastrálne územie: Petržalka, ako byt č. 82, 8. p., 
vchod: Švabinského 22, v bytovom dome súpisné č. 908, postavenom na 
parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným 
č. 3330 a 3331. K bytu prislúcha podiel priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 178 / 10000. Bytové družstvo 
Petržalka spája s uvedenou pohľadávkou možnosť vydražiteľa získať 
nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať 
sa členom Bytového družstva Petržalka. 
Najnižšie podanie: 33 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 2.000,00 EUR

Kontakt: 02/322 02 731, 0903 404 713
e-mail: schmidt@platitsaoplati.sk

web: www.platitsaoplati.sk 17
63
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

23. novembra 1991    
Freddie Mercury, spevák skupiny Queen, verejne oznámil, že má 
AIDS, a o deň neskôr zomrel. 

Výročia a udalosti 25. novembra 1915    
Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, zná-
meho ako všeobecná teória relativity. 

Výročia a udalosti
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Počet pozitívne testovaných pacientov 
na Covid-19 na Slovensku každým dňom 
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny vý-
sledok testu, nezúfajte. Prinášame rady 
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Možnosti liečby priblížil a cenné rady 
nám poskytol Milan Kulkovský, primár 
interného oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ocho-
rením Covid-19 rozdeliť do troch skupín. 
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti. 
Druhou skupinou sú mierne príznakoví 
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú, 
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu 
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti, 
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak 
ide o prvú skupinu pacientov, u nich lieč-
ba nie je potrebná a je postačujúce zame-
rať sa na podporu imunity. Tretia skupina 
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí 
patriacich do druhej skupiny, teda tých, 
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba pre-
dovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní 
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a 
ponúka nasledovné rady:

Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho 

slov podávanie antipyretík, teda liekov 
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia-

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V 
doporučených dávkach môžete užívať Pa-
ralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež 
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať 
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho 
časté používanie môže skončiť krvácajú-
cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské 
recepty” a v prípade vysokej horúčky apli-
kujte zábaly,“ odporúča lekár.

Kašeľ:
Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne 

suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno-
predajných liekoch. O ich výbere sa po-
raďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale 
platí, že zázraky nemôžete čakať okamži-
te,“ prízvukuje odborník.

Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť 

imunitu. „Zvýšený príjem vitamínov 
všetkých písmen z vitamínovej abecedy 
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri 
kúpe mnohých imunopodporných pro-
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a 
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.

Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje-

ný s absenciou pociťovania smädu môžu 
viesť k dehydratácii organizmu. „Dehy-
dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná 
je čistá voda, čaje, občas minerálky, po-

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepoci-
ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok 
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sle-
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny 
radšej v menších množstvách a častejšie. 
Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojen-
cov, so slamkou,“ radí odborník.

Kľudový režim:
To, čo platí pri chrípke, pomôže podľa 

primára Kulkovského aj pri ochorení Co-
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite 
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva 
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými 
prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj 
nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.

Psychická pohoda:
„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte, 

smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte 
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak 
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je 
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, naku-
pujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte 
básne, romantické poviedky, nahrávajte 
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty, 
menej sa venujte správam a politike, viac 
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver
„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám 

dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré 
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do 
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie le-
károm a prípadne i na urgentnom príjme 
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára 
primár Milan Kulkovský.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.                 zdroj foto Engin Akyurt pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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