
BB 22-10 strana_ 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 50 530 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Č. 10 / 11. MAREC 2022 / 26. ROČNÍK

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka

môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 

T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!
ODSTAVČATÁ
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V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 13
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Rekonštrukcie bytových jadier 
už od 4.000€ 0910 290 485 

mdmixstav@gmail.com
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»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682 

»Predam postove znamky- 
Roosvelt tmavo modra 5c, 
Benjamin Franklin zelena 
1c, Frantisek Jozef seria 
0908103398

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
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 BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 
Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme v 
tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažíva-
jú naši ukrajinskí susedia. Preto sme mu-
seli hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen 
vydavateľom najčítanejšieho týždenní-
ka s najväčšou sieťou regionálnych no-
vín, ale sme aj vydavateľom s najväčším 
počtom klientov. Preto sme sa inšpirova-
li príslovím „babka k babce...“ a poprosi-
li sme našich inzerentov, aby spolu s na-
mi prispeli obetiam ukrajinského kon-
fliktu. Symbolickou sumou 1 euro z kaž-
dej faktúry. Ku každému takto získané-
mu euru pridáme druhé euro my – vzdá-
me sa časti našich tržieb. A keďže každý 
týždeň je tých faktúr viac ako tisíc, má-
me potenciál dať dokopy s našimi klient-
mi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tý-

mi od nás poputujú na účet ukrajinské-
ho Červeného kríža. Ten pomáha ľu-
ďom v núdzi aj priamo v epicentre bo-
jov, uprostred toho najväčšieho pekla, 
aké momentálne v Európe jestvuje. Ak sa 
však v budúcnosti vyskytne urgentnejší 
spôsob ako pomôcť obetiam vojny, bu-
deme pomáhať aj inde. Vždy len huma-
nitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé fir-
my z nášho regiónu: Lekáreň Spojová 
s.r.o., MMMB s.r.o. - Obnova striech, 
S.B.A., AUTOVRAKOVISKO s.r.o., 
SLOVREKLA s.r.o., Miroslav Pivarči.

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dú-
fame, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľudí 
vo svojom okolí. Ak budeme držať spolu, 
dokážeme veľké veci a ani tie najsilnejšie 
a najbezohľadnejšie veľmoci nás nezlo-
mia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazu-
je ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomá-
hajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Banská Bystrica, Kuzmányho 19, tel: 048/ 619 58 58 
www.praktickaambulancia.sk

13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti
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Na pozadí udalostí u našich východ-
ných susedov zažívajú aj mnohí 
Slováci obavy a strach a snažia sa 
urýchlene si vybaviť cestovné do-
klady. Pred úradmi stoja v dlhých 
radoch aj niekoľko hodín.

Oddelenia dokladov čelia v po-
sledných dňoch veľkému náporu. 
„Záujem o podanie žiadostí o vydanie 
cestovných pasov sa oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu zvýšil. Polícia evi-
duje najmä žiadosti o cestovné pasy v 
urýchlenej lehote vydania do dvoch 
a do desiatich pracovných dní. Preto 
treba počítať aj s dlhšími radami na 
jednotlivých oddeleniach dokladov,“ 
informovala Denisa Bárdyová, hovor-
kyňa Prezídia Policajného zboru SR. Na 
paniku však podľa kompetentných nie 
je dôvod a občanov prosia, aby sledo-
vali oficiálne zdroje a nie dezinformač-
né, ktorých cieľom je vytvárať strach a 
chaos. „Opätovne chceme zdôrazniť to, 
čo už povedala prezidentka Slovenskej 
republiky aj členovia vlády: Slovenská 
republika nie je v ohrození a nie je po-
trebné si urýchlene zadovážiť cestovný 
doklad,“ uviedla Denisa Bárdyová.

Zamestnanci pracujú aj v noci - 
Podľa slov hovorkyne problém nie je 

na strane polície, kapacity Národného 
personalizačného centra sú naplnené, 
zamestnanci pracujú od skorých ran-
ných hodín až do nočných hodín a aj 
počas víkendov, aby čo najskôr vyrobili 
cestovné pasy. Národné personalizač-
né centrum je jediné na celom Sloven-
sku, ktoré zabezpečuje personalizáciu, 
teda vyhotovenie, všetkých dokladov. 
„Z našej strany sme urobili maximum, 
na oddeleniach dokladov sme zabez-
pečili maximálny počet pracovníkov. 
Na prijímanie žiadostí o vydanie dokla-
dov využívame všetky pracoviská. Ich 
chod je počas stránkových hodín za-
bezpečený nepretržite, bez obedňajšej 
prestávky,“ uzavrela Denisa Bárdyová.

Na pas ľudia čakajú hodiny

» ren
Ilustračné foto. autor foto ivabalk
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12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti
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Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica
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7Po dohode,aj prídeme

NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk
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7Po dohode,aj prídeme

NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOKOK ŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac akoviac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk
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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

MAREC VO VAŠEJ 
LEKÁRNI  

ajčítanejšie regionálne noviny

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáre  Spojová

Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68
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Nakúpte všetko pohodlne a bezpe ne online aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ 
ŠTVRTOK

PLATÍ LEN PRE DRŽITEĽOV 
VERNOSTNEJ KARTY 

A NA NEZĽAVNENÉ PRODUKTY.

ŠIROKÝ VÝBER LIEKOV 
BEZ DOPLATKU A ĎALŠIE 

ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY

50%
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

KAŽDÝ 
NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ 

SORTIMENT
NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ 

Z AVA
10%

Kvalitné rúška 
rôznych farieb

50%
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

Kvalitné rúška 
rôznych farieb

Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

EXTRA ZĽAVY
PRE DIABETIKOV.

0€

kvalitné 
respirátory FFP2 respirátory FFP2 respirátory FFP2 

SKLADOM

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.

HLIVO ZACHYCUJÚ AJ NOVÉ MUTÁCIE OMIKRON, 
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od 1. 03. do 31. 03. 2022

Žiadosti o preplatenie nákladov na 
testovanie môžu firmy podávať do 
konca marca. Ak ste doteraz nepodali 
žiadosť o preplatenie nákladov na po-
vinné testovanie zamestnancov, urob-
te tak najneskôr do konca mesiaca. Na 
žiadosti podané po tomto termíne sa 
nebude prihliadať.

Kompenzácia nákladov sa týka 
testovania, ktoré bolo povinné po-
čas decembra a januára. Ministerstvo 
hospodárstva (MH SR) žiadosti prie-
bežne kontroluje a overuje a v záujme 
zníženia administratívnej záťaže a čo 
najplynulejšieho vybavovania žiadostí 
odporúča firmám podať jednu spoloč-
nú žiadosť za oba mesiace – teda za 
december aj za január. „Žiadosť je mož-
né vypracovať a odoslať výlučne pros-
tredníctvom na to určeného formulára 
cez portál verejnej správy slovensko.
sk (https://schranka.slovensko.sk/
FormConstructor/Default.aspx?IdSer-
vice=361180). Na žiadosti podané inou 
formou sa neprihliada,“ informuje 
tlačový odbor MH SR a zároveň pripo-
mína, že firmám nezasiela informáciu 
o schválení žiadosti, ale iba upozorne-

nie o prípadnom neschválení, aby mali 
žiadatelia možnosť podať novú oprave-
nú žiadosť.

Za december sa bude preplácať za 
jeden test 5 eur, za január je suma kom-
penzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie 
euro štát preplatí za náklady spojené s 
testovaním každého plne neočkované-
ho zamestnanca a zamestnanca, ktorý 
neprekonal ochorenie COVID-19 v ob-
dobí pred nie viac ako 180 dňami.

Všetky potrebné informácie k vy-
pracovaniu žiadostí sú zverejnené na 
webe ministerstva https://www.mhsr.
sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021. 
Doplňujúce otázky je možné posielať 
na testovaniefiriem@mhsr.sk.

Nezabudnite podať žiadosť 
o preplatenie nákladov na testovanie

» ren
Ilustračné foto. autor foto fernandozhiminaicela pixabay
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0905 915 034
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VKOC Komenského 12, Banská Bystrica (od parkoviska zozadu)
Príjem a výdaj humanitárneho a zbierkového materiálu

UT: 15:00 – 18:00 hod., ST 15:00 – 18:00 hod., SO 9:00 – 12:00 hod.
DC Prameň, Rázusova 2, Brezno

Kontakt: +421 911 448 103, PO – PIA 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75
-2
5
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88
-0
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0

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

09
-3

6

EMPORIO_inzercia_207x137mm_krivky.indd   1 15/02/2022   13:41
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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