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Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva

v našej pekárni s predajňou

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk

@pekarenKrajec

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 08:00 – 17:00
   Sobota: 08:00 – 15:00

@
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PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA 

alebo možná 
VÝMENA

nefunkčnej 
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 192
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

až                  na náhrobné kamene30%
ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na 
Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

+421 908 269 250
info@globestone.sk   �   www.globestone.sk

                na náhrobné kamene
ZĽAVY

ROBY
y už od

€

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na
metódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 € 

ZIMNÁ AKCIA trvá do 30.3.2021
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.2
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Katarína Spisáková  0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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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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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Nové Zámky
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
vymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

ťky 

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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ANÍ

LETÁKY
0915 781 227
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Akcia platí do 28.2.2021
na plastové a plast-hliníkové 
okná Slovaktual PASIV 
v dekóre dreva alebo vo farbe

Farba alebo dekór dreva?

A atí ddddddodo 2do 2dddddd 8.2.8.2.202021211
ové éééééééééééé aa pa pla paaa ast-hliiníkové 

al PASIVV
v dekóre dreva

www.slovaktual.sk/akcia

NOVÉ ZÁMKY
035/640 8840 0908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

VRÁBLE 
037/783 1912 0902 950 841
vrable@slovaktual.sk
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert 

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA
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Oznámenie
Mesto Šurany oznamuje, že podľa § 9a ods.1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k 
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v Šuranoch, 
ul. Partizánska č. 57,  tzv. bývalý „Kaštieľ“ s prislúchajú-
cimi nehnuteľnosťami,  k.ú. Šurany, zapísané na LV č.1.

Bližšie informácie a súťažné podmienky sú zverejnené 
na stránke mesta Šurany www.surany.sk

INZERCIA
0915 781 227
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P PÍL T s.r.o.
Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
Zabezpečíme odvoz a dovoz 

kontajnerovým vozidlom!
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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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nakladanie / vykladanie

Pracovné dni:
ráno 5:45 - 7:30
poobede obdeň 14:30 - 17:30

Miesto výkonu:
Považská ulica,
Nové Zámky

Prijímame IBA predčasných dôchodcov, starobných alebo
invalidných dôchodcov. Mesačné privyrobenie okolo 200€.

Viac informácií na

balíkov z kamiónu

0908 678 448

DLHODOBÁ
BRIGÁDA
4 €/hod
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»CZ 175 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC PIONIER 
MUSTANG STADION STE-
LA KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»HĽADÁM BABETTA SERVIS. 
0908423934 ANDOVCE

»Prenájom 2 i byt Bezručo-
va s parkovacou plochou 
záhradkou a. N.Zámky 
0907607348
»Predám 2izbový byt v pô-
vodnom stave v centre NZ. 
0904595948

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

»Predám obilie, jačmeň, tri-
tikal-16€/q. Palárikovo tel. 
0940336457

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»KTO DARUJE SOCIÁLNE 
SLABEJ FANÚŠIČKE ZÁM-
BÓ JIMMYHO ČOKOĽVEK O 
TOMTO SPEVÁKOVI. CD, DVD, 
FOTKY AJ KNIHY. LEN SMS 
0907524913
»PREDÁM ŠROTOVNÍK 
0907636089

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

LETÁKY
0915 781 227
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SBS
LAMA SK
príjme operátorov
GPS monitoringu

v Nitre

0948 086 717

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, práca 
v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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ZABEZPEČÍME  

VÁM 

COVID 
TESTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT S

PONUKY PRÁCE

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

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 4444444444444454444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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24. februára 1968        
Jocelyn Bellová na univerzite v Cambridge 
objavila prvý pulzar

25. februára 2000   
v severnej stene Malého Kežmarského štítu 
tragicky zahynul významný slovenský horo-
lezec Pavel Pochylý spolu s bratom Ondrejom

Výročia a udalosti
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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 €

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

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.
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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

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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Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: spisakova@regionpress.sk
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V najbližšom čase nás čakajú pomer-
ne podstatné zmeny v zákonníku, 
ktoré sa môžu dotknúť naozaj mno-
hých a v niektorých prípadoch aj 
všetkých zamestnancov. Začnú platiť 
od marca.

Výpoveď po 65. roku - Po novom za-
mestnávateľ môže zamestnancov, ktorí 
dosiahnu 65 rokov a majú nárok na dô-
chodok, prepustiť bez ďalších dôvodov. 
Prepustený bude mať nárok na odstup-
né.
Odbory a kolektívne zmluvy - Po 
novom zamestnávateľ nemusí akcepto-
vať odborovú organizáciu, ktorá nemá 
svojich členov v pracovnom pomere u 
zamestnávateľa. V prípade, že nebudú 
vo firme odbory, a dôjde k sporu, bude 
ho riešiť nezávislý rozhodca, ten ho musí 
vyriešiť do 30 dní. Kolektívne zmluvy 
vyššieho stupňa zostanú v platnosti len 
tie, ktoré boli uzatvorené pred 1. mar-
com tohto roka. Zamestnávatelia majú 
možnosť dočasne prehadzovať zamest-
nancov medzi materskými a dcérskymi 
spoločnosťami.
Právo odpojiť sa počas práce na 
home office - Po novom zamestnanec 
na home office má „právo na odpoje-
nie“ - po 19.00 hod. nemusí reflektovať 
na požiadavky zamestnávateľa, pretože 
má právo na odpočinok. Zamestnávateľ 
to nesmie posudzovať ako nesplnenie 

povinnosti. Na výkon takejto práce sa 
bude vyžadovať dohoda zamestnávateľa 
so zamestnancom v pracovnej zmluve. 
Zamestnanec, ak mu to zamestnávateľ 
schváli, si pri domácej práci bude sám 
rozvrhovať pracovný čas v rámci celé-
ho týždňa. Počas trvania mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výni-
močného stavu vyhláseného v súvislosti 
s ochorením COVID-19 môžu občania so 
ZŤP, zamestnaní v chránených dielňach 
alebo na chránených pracoviskách, vy-
konávať prácu vo svojej domácnosti.
Gastrolístky alebo peniaze - Po novom 
zamestnanci, ktorých zamestnávatelia 
nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom 
alebo inom zmluvnom stravovacom za-
riadení, si môžu vybrať medzi stravnými 
lístkami a finančným príspevkom na 
stravovanie. Finančná náhrada bude 
vo výške 55 percent hodnoty stravova-
cej poukážky. Zamestnávateľ, ktorý má 
nakúpené gastrolístky, ich môže ako 
jedinú možnosť zamestnancom ponú-
kať najdlhšie do 31. decembra 2021. Od 
1. januára 2023 musia zamestnávatelia 
zabezpečiť zamestnancom elektronickú 
stravovaciu poukážku.

Brigády pre 15-ročných - Po novom 
musí ísť o ľahké práce, ktoré neohrozujú 
zdravie mládeže či školskú dochádzku. 
Rozhodnúť o tom, či ide o ľahkú prácu, 
má príslušný inšpektorát práce .

Spoznajte najbližšie zmeny 
v Zákonníku práce

» red
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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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA 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


