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O tak chýbajúcej trpezlivosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Trpezlivosť, sebaovládanie, umierne-
nosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na mar-
go toho, čo sa deje v mnohých prípa-
doch všade okolo nás – a najmä toho, 
čo je obrazom našej trápne bezmocnej 
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam 
dominuje slabošstvo. 

Zlo a nenávisť je záštitou slabých, 
malých a zakomplexovaných. Domáha-
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im 
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca 
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví.

Patience and persistence ako trpez-
livosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, 
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho 
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis 
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy-
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby 
sme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa 
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. 
Inak sme len marionety na špagátikoch, 
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich 
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce-
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.

Momentálne okolnosti, v ktorých 
žijeme, nás skúšajú až na dno našich 
síl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z 
čoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, 
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako 
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré 

Slovensko stavajú v tých najtragickejších 
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť 
trpezlivým pri počúvaní našich politi-
kov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo 
ako sa nepočúvať?

Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svoji-
mi snami. Všetci máme túžby. Dostatok 
objektívnych informácií, umenie si ich 
vyhľadať a oddeliť od záplavy propa-
gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné 
zručnosti a skúsenosti a správne postoje 
ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím 
zámerom, cieľom. Správne postoje sú i 
správne zoradené hodnoty. Ak teda vie-
me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje 
ich opak.

Iba trpezlivosťou sa dostaneme z 
kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska 
hlúposti, zla, primitivizmu, mocenské-
ho egoizmu a odborného diletantizmu. 
Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vní-
mavá chápavosť a empatia. 
To ostatné sú iba trápne 
teatrálne gestá mizerných 
hercov.

A o mesiac je tu jar, 
milí čitatelia – tak, hlav-
ne, trpezlivo a opatr-
ne, dožime sa jej v 
zdraví!
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
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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    42.810 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
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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
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Priznávam pred všetkými, že som 
netolerantný extrémista. Slová ako 
tolerancia a korektnosť vo mne vzbu-
dzujú niekedy odpor.

Spomínam si na príbeh, ktorý mi 
kedysi rozprávala moja starká z Varína: 
Mládencovi nahováral jeho priateľ svoju 
sestru za manželku. Chlapec sa bráni a 
hovorí: „Veď je strašne škaredá.“ „Buď 
rád, aspoň ti za ňou nebudú chodiť ďalší 
chlapi z dediny,“ oponuje priateľ. „Ale 
je aj veľmi hlúpa,“ zaznieva ďalšia ná-
mietka. „Ty blázon, veď je to dobré, as-
poň nebudeš pod papučou ako ja,“ po-
smeľuje ho priateľ. „No dobre, ale vraj je 
v druhom stave,“ oponuje mu kandidát 
na ženícha. „Buď rád, vieš aký je dnes 
problém otehotnieť?“ „Ale každý deň je 
opitá,“  nevzdáva sa mládenec. Veď aj 
ty si rád vypiješ, tak môžete piť spolu,“ 
hovorí brat nevesty. „Dobre, ale počul 
som, že už pripravila o život niekoľkých 
svojich partnerov.“ „Ty si ale netolerant-
ný človek. Ponúkam ti ženu s toľkými 
výhodami a ty si na nej nájdeš jednu 
maličkosť, ktorú nedokážeš prijať.“ 

V živote som navštívil mnoho firiem 
a stretol som sa v niektorých z nich so 
zaujímavým javom. Firmy, kde bola 
najväčšia spokojnosť zamestnancov 

a najväčšia „tolerancia“ majiteľov, sa 
vyznačovali podpriemernou výkon-
nosťou. Všetci boli vo firme spokojní a 
tolerantní – k nedostatočným výkonom 
a flákaniu. Žijeme v  dobe, keď si chce 
každý vykrikovať a robiť čo chce. Chýba 
nám 3P - poslušnosť, pokora a poriadok. 

Pri inovačných projektoch sú 
rôznorodosť a inakosť dôležité. Spo-
chybňovanie názorov, iné pohľady na 
vec, rúcanie paradigiem – to všetko je 
užitočné. Treba hľadať nové cesty, ob-
javovať, spochybňovať, vynachádzať, 
inovovať. Okrem potrebnej zmeny 
však potrebujeme chrániť princípy, 
ktoré sú pevné a  nemenné. Je dobré, 
keď z chlapca vyrastie otec a z dievčaťa 
matka rodiny. Je dobré ak rodina tvorí 
základ spoločnosti, v  ktorej žijeme. 
Verím, že sme Pánom utkaní tak, aby 
ženy a  muži plnili 
rôzne role. Verím 
v  nemenné Božie 
princípy fungova-
nia sveta. A som ne-
tolerantný k ľuďom, 
ktorí chcú obrátiť 
náš svet hore 
nohami.

Som netolerantný extrémista

» Ján Košturiak

ženy a  muži plnili 
rôzne role. Verím 
v  nemenné Božie 
princípy fungova-
nia sveta. A som ne-
tolerantný k ľuďom, 
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Nákaza afrického moru ošípaných 
(AMO) sa na území Slovenskej re-
publiky rozšírila v poradí už do štr-
násteho okresu. 

K okresom Trebišov, Michalovce, 
Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, 
Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, 
Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, 
Veľký Krtíš a Sobrance, pribudol okres 
Gelnica. Od júla 2019, kedy sa náka-
za na Slovensku objavila, evidujeme 
už 933 prípadov u diviačej zveri a 28 
ohnísk u domácich ošípaných.

Najnovšie bol potvrdený Národ-
ným referenčným laboratóriom vo Zvo-
lene pozitívny výsledok na AMO u di-
viaka nájdeného v rámci katastrálneho 
územia Smolník. Následne sa potvrdila 
nákaza AMO aj u diviaka uloveného na 
katastrálnom území obce Mníšek nad 
Hnilcom.

Výskyt nákazy v okrese Gelnica nie 
je až tak prekvapujúci, keďže v sused-
ných okresoch (Rožňava, Košice-okolie 
a Prešov) bolo zaznamenaných už nie-
koľko prípadov AMO v posledných me-
siacoch. Výskyt v tejto oblasti teda bolo 
možné očakávať. 

Príslušná Regionálna veterinárna 
a potravinová správa vydá pre vyme-
dzené poľovné revíry opatrenia v zmys-
le platnej legislatívy EÚ a SR, ktoré 
majú zabrániť ďalšiemu šíreniu náka-
zy, resp. zabezpečiť jej spomalenie.

Na Slovensku bol poľovníkom na-

riadený intenzívny lov diviačej zveri. 
Do lovu diviakov však výrazne zasiah-
la situácia okolo opatrení súvisiacich 
s pandémiou COVID-19, ktorá výrazne 
obmedzila možnosť organizovania 
spoločných poľovačiek a cestovania 
do iného okresu za účelom lovu. Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) umožnilo poľov-
níkom loviť diviačiu zver celoročne, 
bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 
2021. Prebieha aj aktívne sledovanie 
situácie štátnymi veterinármi a poľov-
níkmi, ktorým štát uhrádza náklady za 
odovzdané vzorky z nájdených a ulove-
ných diviakov. Vo veterinárnom labo-
ratóriu vo Zvolene odovzdané vzorky 
neustále vyšetrujú.

Počet prípadov AMO v Európe sa 
počas minulého roka dostal za hranicu 
dvojnásobku oproti roku 2019. V oko-
litých krajinách zaznamenali viac ako 
11 000 potvrdených prípadov AMO u 
diviačej zveri. 

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici

» red
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»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
HOCIJAKÚ AJ BABETU TEL. 
0944883567
»KÚPIM staré motorky aj 
nekompletné ponúknite. 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim prerobený 2 ale-
bo 3 izbový byt s balkó-
nom v Hliníku nad Hr. Tel. 
0915536196

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám činky a posi-
lovacie zariadenie tel. 
0905456839
»Predám harmoniku 120 
basovú ALBA IV Llgnatone 
tel. 0905456839
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»55r. ID hľadá kamošku, 
0905790596
»66r. hľadá priateľa. Čakám 
ťa. Ozvi sa. 0910483426

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 ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
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 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

Regionpress si dovolil prevziať infor-
máciu vedcov zo Slovenskej akadémie 
vied - Jána Madarása a  Martina Števka z 
Ústavu vied o Zemi SAV. K textu je prilo-
žená pôvodná fotografia, ktorej autormi 
sú Luboš Hrdlovič a Martin Števko.

Citát: „Dobšináit, Ca dominantný člen 
roselitovej skupiny je v poradí 23. nový mi-
nerál nájdený na území Slovenska. Začiat-
kom februára 2021 ho schválila Komisia pre 
nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu 
pri medzinárodnej mineralogickej asociácii 
(CNMNC IMA).

Minerály skupiny roselitu patria medzi 
relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s  ob-
sahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen 
tejto skupiny s dominantným zastúpením 
vápnika.

Minerál dostal názov podľa typovej loka-

lity (miesta jeho prvého opísaného výskytu) 
- mesta Dobšiná, ktoré má bohatú banícku 
históriu. Rudné žily v okolí mesta predsta-
vujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a 
kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v 
minulosti patrila k najvýznamnejším produ-
centom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol 
nájdený v Zembersko-Tereziánskom žilnom 
systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími 
sekundárnymi minerálmi ako je erytrit, pik-
rofarmakolit a phaunouxit.

O  nájdenie nového minerálu sa zaslúžil 
Martin Števko – vedecký pracovník – mine-
ralóg na Ústave vied o Zemi SAV v spolupráci 
s kolegami z Českej republiky. Nový minerál 
zo Slovenska sa potvrdil aj chemickou ana-
lýzou elektrónovým mikroanalyzátorom 
JEOL JXA 8530F v detašovanom pracovisku 
Geologického odboru ÚVZ SAV v  Banskej 
Bystrici.“

Slovensko dalo 
svetu nový minerál – dobšináit

» Zdroj – geo.sav.sk

Dobšináit svetloružovej farby (spôsobenej malou prímesou kobaltu). Bez prímesi, ako ho-
lotyp má bielu farbu. Drobné guľočky výraznejšej ružovočervenej farby tvoria minerály 
radu erytrit-hörnesit. Skutočná plocha záberu je 3x2 mm.
» Foto: Luboš Hrdlovič.

INZERCIA
0907 877 860
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Jarné prázdniny v Banskobystric-
kom, Žilinskom a Trenčianskom 
kraji sú Ministerstvom školstva SR 
plánované v týždni od 15. do 19. feb-
ruára 2021, následne v Košickom a 
Prešovskom kraji od 22. do 26. febru-
ára 2021 a napokon v Bratislavskom, 
Nitrianskom a Trnavskom kraji od 1. 
do 5. marca 2021. 

Sociálna poisťovňa v tejto súvislos-
ti upozorňuje na prázdninový režim pri 
vyplácaní dávky pandemické ošetrovné 
(OČR). Ak budú materské a základné 
školy v daných regiónoch v čase pred a 
po jarných prázdninách „otvorené“, ná-
rok na pandemické ošetrovné rodičovi 
nevzniká.

OČR a materské školy 
počas prázdnin

Organizácia školského roka v pred-
školských zariadeniach (materských 
školách) nepozná pojem prázdniny. 
Škôlky môžu byť počas celého roka uza-
tvorené iba na základe rozhodnutia prís-
lušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, 
hygienika, ministra školstva). Rodičom 
žiakov v škôlkach, ktoré sú v období 
zodpovedajúcom jarným prázdninám 
školákov zatvorené rozhodnutím prís-
lušného orgánu, preto nárok na ošetrov-
né trvá aj v tomto období. To znamená, 
že ak príslušný orgán uzavrie škôlku 
svojim rozhodnutím v období, ktoré zod-
povedá obdobiu nastávajúcich jarných 

prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v 
tom čase nárok na pandemické ošetrov-
né mať budú.

OČR a 1. stupeň základných škôl 
počas prázdnin

Čo sa týka školákov, počas krízovej 
situácie platí to isté ako pri ostatných 
prázdninách, ktoré spadajú do obdobia 
školského vyučovania (1. september až 
31. august). Ak bude pred začatím jar-
ných prázdnin prerušené vyučovanie v 
školách na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (minister, zriaďovateľ, ria-
diteľ, hygienik) a toto prerušenie bude 
trvať aj počas prázdnin, rodičia detí 
budú mať nárok na ošetrovné aj počas 
prázdnin.

Pri nároku na ošetrovné stále platí, 
že z dôvodu starostlivosti o dieťa je ná-
rok na ošetrovné iba za predpokladu, 
ak je zariadenie uzatvorené na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu a iba 
počas obdobia uvedenom v rozhodnutí 
príslušného orgánu o jeho uzatvorení.

Ak si však bude chcieť na obdobie 
prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošet-
rovného rodič dieťaťa, ktorého materská 
škola alebo škola nebola uzatvorená 
rozhodnutím príslušného orgánu, tak 
nárok na pandemické ošetrovné z dôvo-
du starostlivosti nebude mať. Výnimku 
tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe 
alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri 
karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

Pandemická OČR a jarné prázdniny

» Zdroj: SP



ZH 21-07 strana_ 6

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0

01
0

Budvar
• svetlé výčapné pivo 049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

249

-46%
cena za 1 kg

4.69

Kuracie
stehná  
• bez kost� 

a kože

CHLADENÉ

Vajcia „M” 179

20 kusov

(1 kus = 0,09)

Inovecká 
saláma   199

-33%

(1 kg = 3,98)

500 g

2.99

129

550 g

(1 kg = 2,35)Rama Classic

Smotanová 

• pr�rodná

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

Trvanlivé 
mlieko    
• 3,5 % tuku 

053

-14%
1 l

0.62

CHLADENÉ

• f�leta s kožou

129

-35%
cena za 100 g

1.99

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 22. 2.
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279

Supercena
kg

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

Smotanová 

• pr�rodná
065

-23%

(100 g = 0,33)

200 g

0.85

• makové/orechové 119

-23%

(1 kg = 2,38)

500 g

1.55

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Lina  
• rôzne druhy 129

3 x 60 g

(100 g = 0,72)

180 g

049

Supercena

(1 l = 0,33)

1,5 l

Minerálna voda 
• jemne sýtená/sýtená

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

sprej*
• rôzne druhy 

* Biocídne výrobky 

Pred aplikáciou 

na obale 

• 3-vrstvový
499

Supercena

• f�leta s kožou

-35%
cena za 100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
22. FEBRUÁRA
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

80
12
10
03

1
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Väčšina pacientov s ochorením CO-
VID-19 sa lieči v domácom prostredí 
a choroba u nich môže prebiehať s 
nepríjemnými príznakmi. Priamo na 
liečbu COVID-19 nie sú bez lekárske-
ho predpisu dostupné žiadne lieky. 

Prečítajte si rady od šéfa lekárnikov 
zo Slovenskej lekárnickej komory On-
dreja Sukeľa:

„Základom liečby je užívanie vita-
mínu C, vitamínu D a zinku, ktoré po-
máhajú štandardnej funkcii imunitného 
systému. Potrebný je pokoj, ľahká, vyvá-
žená a výživná strava, zvýšený príjem 
tekutín a dostatočné vetranie miestnos-
ti pacienta. Pri tráviacich problémoch 
(hnačky, zvracanie) je vhodná konzultá-
cia s lekárom.

Horúčka a bolesť - „Bez lekárskeho 
predpisu sú viaceré lieky s obsahom pa-
racetamolu, ibuprofenu a kyseliny ace-
tylsalicylovej (tá však nie je vhodná pre 
deti do 15 rokov). Je možné použiť aj lieky 
s obsahom naproxenu a diklofenaku. Pri 
vysokych horúčkach je vhodné zníženie 
telesnej teploty pomocou vlažnej sprchy. 
Kým paracetamol nemá protizápalový 
účinok, ostatné menované liečivá áno.“

Dávkovanie u dospelých - „Parace-
tamol: 10 – 15 mg/ kg telesnej hmotnosti, 
maximálne 4 x 1000 mg v priebehu 24 
hodín
Ibuprofen: 400 mg v minimálne štvor-

hodinových intervaloch, denná dávka 
by nemala prekročiť 1200 mg. Kyselina 
acetylsalicylová: 500-1000 mg v 4 – 8 
hodinových intervaloch, maximálne 4 
gramy denne. Naproxen: 275 mg sa po-
dáva 2 – 3x denne. Diklofenak: 25 – 50 
mg sa podáva 3 – 4 x denne, pričom den-
ná dávka by nemala prekročiť 150 mg.“

Kašeľ - „Je vhodné užívať lieky s ob-
sahom ambroxolu, alebo bromhhexinu, 
ktoré okrem toho, že podporujú vylučo-
vanie a zriedenie hlienu, znižujú prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie. Dospelí užíva-
jú 24 – 48 mg bromhexinu rozdelených 
do troch dávok resp. 60 – 75 mg ambro-
xolu denne.“

Bolesť hrdla - Je dostupné veľké 
množstvo lokálne účinkujúcich liekov 
v rôznych formách – kloktadlá, spre-
je, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne 
účinkujúce dezinfekčné látky a lokálne 
anestetiká.“

Ako zmierniť príznaky ochorenia 
Covid – 19 v domácej liečbe

» Zdroj: SLK
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21. februára 2018           
v obci Veľká Mača došlo k vražde investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860
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ZABEZPEČÍME  

VÁM 

COVID 
TESTTEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Banskej Štiavnici

0948 491 167

750 € brutto/ mesiac
+ var. zložka
Nástup INHEĎ!

20. februára 2001                     
agent FBI Robert Hanssen bol zatknutý za 
špionáž pre Rusko a odsúdený na doživotie 

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 877 860
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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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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4100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


