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Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!
ODSTAVČATÁ
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Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk

Redakcia: Rudlovská cesta 53 
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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 
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0903 405 588

okov 
my 
ÁR“
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Dedko:
- Ja som sa narodil

v drevenici, kde sme svietili 
petrolejkou.

Vnuk:
- A to ste mali drevený 

satelit a petrolej ste liali
do mobilu?
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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
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»Predam pneumatiky 
-plaste letne 225-55-R17 
tel:0908093732
»JAWA SIMSON BABETA 
MUSTANG PIONIER MOPED 
STADION KUPIM TIETO MO-
TORKY AJ POKAZEN HRDZAV 
PONUKNITE 0904274781
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim Pionier,Stelu,-
Babetu,Simson, aj die-
ly.0949505827

»Predam vyrobnu halu v 
arely druzstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova ma 
murovane steny, je dvoj-
podlazna o rozlohe 900 
m2. Tel. : 0911495450

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»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 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    
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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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NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOKOK ŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac akoviac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk

Nastáva obdobie, kedy si budeme 
môcť počas našich výletov do príro-
dy opäť nazbierať medvedí cesnak. 
Rastie takmer na celom Slovensku 
a v posledných rokoch sa teší veľkej 
obľube. Pozor, nepomýľte si ho s kon-
valinkou. Rozdiel spoznáte už podľa 
samotnej charakteristickej vône.

„Z medvedieho cesnaku sa zbierajú 
mladé, zdravé a nepoškodené listy, ktoré 
sa začínajú objavovať v teplejších oblas-
tiach už koncom marca. Tieto sa zbierajú 
až kým rastlina nevytvorí kvety. Kvety sa 
zbierajú na začiatku kvitnutia koncom 
apríla až v máji,“ odporúča Jaromír Kuče-
ra, z Botanického ústavu - Centra biológie 
rastlín a biodiverzity Slovenskej akadé-
mie vied.

Prospieva zdraviu
Medvedí cesnak má podľa odborníka 

podobné prospešné látky ako cesnak ku-
chynský len pomer týchto látok je odliš-
ný. „Celá rastlina obsahuje silicu, tvorenú 
hlavne organickými zlúčeninami síry, 
saponínmi, lektínmi, glutamil peptidmi, 
polysacharidmi, vitamínom C a minerál-
nymi látkami ako napríklad jód či selén,“ 
vyratúva botanik a dodáva, že okrem po-
silnenia imunity má rastlina blahodárne 

účinky na tráviace ťažkosti, využíva sa na 
liečbu vysokého krvného tlaku a chudo-
krvnosti, pozitívne vplýva na cievne zme-
ny vplyvom starnutia, napomáha taktiež 
pri liečbe astmy a cukrovky. „V gastronó-
mii či na liečebné účely sa využívajú mla-
dé listy, kvety a taktiež aj cibuľky. Tieto 
časti rastliny si nájdu uplatnenie ako sú-
časť zeleninových šalátov, polievok či na 
ochutenie mäsa,“ objasňuje Jaromír Kuče-
ra a našu otázku, kde sa vzal názov rast-
liny „medvedí“, odpovedá takto: „Traduje 
sa, že druhové meno medvedí má rastlina 
podľa toho, že ju na jar vyhľadávajú med-
vede, aby si prečistili svoj organizmus. 
Názov rastliny je skôr odvodený od faktu, 
že v minulosti bol zo strany ľudí o túto 
rastlinu menší záujem v porovnaní naprí-
klad s cesnakom kuchynským a preto bol 
považovaný ako vhodný len pre zvieratá“.

Je čas zberať medvedí cesnak

» ren
Medvedí cesnak. 

autor foto anncapictures pixabay
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21. marca 1980  
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympij-
ských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane 

Výročia a udalosti

Minulý týždeň sme sa obrátili na 
našich klientov s prosbou o príspe-
vok obetiam ruského vojenského úto-
ku na Ukrajinu. Ponúkli sme všetkým 
možnosť navýšiť svoje faktúry za in-
zerciu o symbolické 1 euro, ku ktoré-
mu pridáme ďalšie euro my. Každý z 
nás sa vzdá symbolickej sumy 1 eu-
ra z každej nami vystavenej faktúry. 
Aj keď naša prosba prišla na posled-
nú chvíľu, sme radi, že mnohí zarea-
govali pozitívne a tak sme mohli ten-
to týždeň poslať ukrajinskému Čer-
venému krížu prvých 372 eur. Zo srd-
ca ďakujeme všetkým, čo nás podpo-
rili.

Tak ako sa, žiaľ, nekončia boje 
na Ukrajine, nekončí sa ani naša sna-

ha pomáhať. Presne naopak. Dúfame 
a prosíme všetkých, aby neprestali s 
pomocou, ktorá je pre obete vojny ne-
vyhnutná.

Budeme veľmi radi, ak budeme 
naďalej spájať sily a pomáhať spolu, 
v rámci našej akcie.

Tento týždeň sa k našej výzve pri-
pojili aj ďalší klienti: Rovňan, s.r.o., 
Ondrej Mihály - Agrotim.

Zo srdca všetkým ďakujeme. 

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS 
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Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov 
za rok 2021 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú komu-
nikáciu s finančnou správou.

V tomto roku sa termíny na podanie 
DP nemenia. Platí, že povinný je ho podať 
každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy 
za minulý rok presiahli sumu 2255,72 eura, 
alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto 
príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý 
príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od 
dane z príjmov oslobodený. Do celkových 
zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem 
dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o 
daňovníka s neobmedzenou daňovou po-
vinnosťou (to jest rezidenta SR).

Existuje niekoľko výnimiek z povin-
nosti podať daňové priznanie za rok 2021. 
Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:
-dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, kto-
rých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur. 
-dosiahla príjmy oslobodené od dane (na-
príklad poberala materské a rodičovský 
príspevok), 
-dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom 
dane (napríklad úver, pôžička), 
-dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vybe-
raná zrážkou (napríklad podiely na zisku, 
dávky z doplnkového dôchodkového spore-
nia, plnenia z poistenia). 

Oproti minulému roku sa pri vypĺňaní 
daňového priznania uskutočnilo niekoľko 
zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej 
časti základu dane, ktorou sú preukázateľ-
ne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými službami. 
Zmena nastala aj v uplatňovaní daňového 
bonusu (zvýšená suma daňového bonusu 
pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, 
daňový bonus pre deti od 6 – 15 rokov veku 
zároveň nemožno kombinovať s dotáciou 
na podporu výchovy k stravovacím návy-
kom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškr-
távacie pole pre mikrodaňovníka (strana 
4 DPFOBv21), zmeny nastali aj umorovaní 
daňovej straty a upustilo sa od povinnosti 
uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa 
podielu zaplatenej dane.

Ak daňovníci zákonom stanovený ter-
mín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa 
dostali do problémov, môžu finančnej správe 
oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tej-
to povinnosti o tri mesiace, respektíve o šesť 
mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Daňové priznanie je potrebné 
podať do konca marca

» ren    Zdroj: FS SR
Ilustračné foto. autor foto martaposemuckel pixabay

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

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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102 516  Bratislava – Nitra – Banská Bystrica – Poprad – Prešov – Bardejov          Platí od 12.12.2021 do 12.12.2025

Prepravu zabezpečuje: Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47550783, tel.: 02 / 44 555 000, e-mail: info@ckdaka.sk, web: bus.daka.sk 

1 3 5 7  4 2     6 8 

R                R                R               R              km           T. č.                                                  Zastávka:                                                                R                 R              R                R 

08:00 09:50 13:55 16:55 0 1 od  pr 13:35 15:45 19:35 22:45 

09:15       11:05      15:10       18:10          90              2    12:25 14:30 18:20 21:30 

10:45       12:35      16:40       19:40        211              3 11:00 13:00 16:55 20:00 

12:30 | 18:25 |  325 4  09:10 |  15:10 |  

13:40            |           19:35           |              405             5 08:00            |           14:00            | 

|                 |            20:30           |             450              6             pr 

Bratislava,,AS.................................MHD

Nitra,,AS..........................................MHD 

Banská Bystrica,,AS......................MHD 

Poprad,,AS......................................MHD

Prešov,,AS........................................MHD 

Bardejov,,AS....................................MHD od 07:10            |               |                | 

 
R miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS     
MHD možnosť prestupu na linku MHD  

• Na linku je možné zakúpiť miestenku cez portál bus.daka.sk, www.cp.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu Slovak Lines. 
• Na linke platí cenník cestovného vyhlásený dopravcom, možnosť platby platobnou kartou priamo u vodiča. 
• Dopravca poskytuje zľavy pre deti, študentov, dôchodcov a ZŤP. 
• Pre cestujúcich je počas jazdy k dispozícii WiFi a WC - pokiaľ bude autobus vybavený toaletou. 

Dopravný prostriedok: Autobus 

EXPRESNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZA NAJLEPŠIE CENY!

 • prevádzkujeme až 18 spojov denne, ponúkame 
skvelé služby na palube a najrýchlejší čas prepravy •

Autobusy sú vybavené 
s WC, WiFi, min. 2x TV, 

DVD, rádiom, chladničkou, 
kávovarom, klimatizáciou 

a USB nabíjačkou. 
Viac info a možnosť zakúpenia cestovného lístku  na www.bus.daka.sk
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23. marca 2001  
ruská vesmírna stanica Mir sa vstupom do atmosféry Zeme roz-
padla a jej zvyšky dopadli do Tichého oceánu blízko Fidži 

Výročia a udalosti

24. marca 1882  
Robert Koch objavil baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (My-
cobacterium tuberculosis) 

Výročia a udalosti

Popri soli a octe sú ďalšími skvelými 
pomocníkmi pri jarnom upratovaní aj 
citrón či sóda bikarbóna. 

Sóda bikarbóna
- vyčistí nerezový riad. Na čistú vlhkú 
hubku naneste väčšie množstvo sódy 
bikarbóny a hrnce ňou poriadne vyčis-
tite – získajú lesk.

- vyčistí práčku a zbaví ju zápachu. Do 
zásobníka určeného na prací prostrie-
dok nasypte pol hrnčeka sódy bikar-
bóny a práčku zapnite bez prádla – len 
naprázdno.

- vyčistí rúru na pečenie a to tak, že 
zmiešate jeden balíček jedlej sódy bi-
karbóny s 3 polievkovými lyžicami 
vody. Vznikne vám pasta, ktorú potom 
naneste na postihnuté časti rúry a ne-
chajte pôsobiť pokojne aj hodinu – čas 
závisí aj od miery znečistenia rúry. Ná-
sledne rozpustenú nečistotu odstránite 
vlhkou utierkou.

Citrón
- vyčistí kachličky. Citrón rozkrojte a 
šťavu vymačkajte priamo na čistú hub-
ku. Kachličky poutierajte, nechajte na 
nich šťavu pár minút pôsobiť a potom 

vyčistite utierkou, ktorú ste predtým 
namočili do teplej vody.

- vyčistí vodovodné batérie. Citrón 
rozkrojte a potierajte ním vodovodné 
batérie, prípadne aj kuchynský drez.

- vyčistí mikrovlnnú rúru. Do misky 
nalejte vodu a vložte do nej plátky cit-
róna. Vložte ju do mikrovlnky a tam 
ju zohrievajte dovtedy, pokiaľ nebude 
celé okienko zarosené, trvá to približne 
sedem minút. Nechajte paru pôsobiť 
ešte päť minút a až potom otvorte dvier-
ka a rúru utierkou jemne očistite.

Jarné upratovanie v štýle EKO – II.časť

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. autor foto furbymama pixabay
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V týchto týždňoch sme skúšaní v 
láske. Nie, nejde o romantické ky-
tice ruží. Strašná vojna vyháňa mi-
lióny ľudí zo svojich domovov. Nie, 
nejde o Sýriu či Nigériu.

Ak sme sa pri pozeraní správ spo-
čiatku cítili ako v zlom filme, do reality 
nás vrátili utečenci, ktorí v státisícoch 
prichádzajú cez naše hranice. Dobro, 
ktorým ich vítame, sa meria na tony. 
Vďaka Bohu za to.

Na Ukrajine však zostali ďalšie mi-
lióny obyvateľov. Utiecť nechcú, nemô-
žu, nestihli. Humanitárne organizácie 
sa usilujú dopraviť im tie najzákladnej-
šie potreby. Pomáha im Cirkev. Bisku-
pi, kňazi a rehoľníci ostávajú aj v nároč-
ných podmienkach a slúžia na mieste.

Fary, kláštory a kostoly otvorili 
svoje podzemné priestory ako úkry-
ty pre okolitých obyvateľov. Kňazi a 
rehoľníci sa tam s ľuďmi modlia a po-
vzbudzujú ich. Charkovský biskup Pav-
lo Hončaruk nosil teplú stravu ľuďom 
ukrytým pred náletmi na neďalekej 
stanici metra. Jedlo varilo niekoľko 
žien v biskupskej kuchyni. Neodradil 
ich ani projektil, ktorý prederavil stre-
chu biskupovho domu.

Cirkevné domy a zariadenia v 
západnej časti krajiny bez prestávky 
prichyľujú ľudí, ktorí museli opustiť 
svoje domovy. Organizujú tiež zbierky 
potravín a hygienických potrieb, ktoré 
vozia do vojnou zasiahnutých miest 

ďalej na východe. Ľvovská farnosť s fa-
rárom Grzegorzom Drausom je jednou 
z mnohých v ešte relatívne pokojnom 
meste, ktorá je pre utečencov oázou na 
ceste do Poľska.

Iní kňazi či rehoľníci a rehoľníčky 
vedú sirotince, domovy pre seniorov. 
Kým ich spolupracovníci ušli do bez-
pečia, oni zostávajú so svojimi zveren-
cami. Imobilní starkí by evakuáciu ne-
zvládli. Cirkev sa o nich naďalej stará, a 
oni robia to jediné, čo im ostalo: modlia 
sa za mier.

Hrôzu vojny v celej krajine, ale aj 
tu u nás na Slovensku pretínajú moc-
né záblesky Svetla: nezištná pomoc, 
láskavosť, modlitby a jednota, obeta 
mnohých, ktorí riskujú svoje životy, 
ktorí ostávajú pri trpiacich. Zlo nikdy 
nepremôže Lásku – ona nám vo svojom 
Synovi dala návod na jednoznačné ví-
ťazstvo.

Cirkev na Ukrajine súrne potrebu-
je Vašu podporu. Pomôžte na www.
acnslovensko.sk

Liečiť zlo láskou

» ACN zdroj foto acnslovensko

Nadmerná telesná hmotnosť vystavu-
je ľudí zvýšenému riziku chronických 
či systémových chorôb, ako aj závaž-
ných ochorení dôležitých orgánov či 
neplodnosti. Ide pritom o celosvetovo 
rozšírené chronické ochorenie, ktoré 
v konečnom dôsledku spôsobuje väč-
šiu úmrtnosť ako následky fajčenia.

Obezita je v modernom svete veľmi roz-
šírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa 
jej dá účinne predchádzať.

Prinášame sedem 
preventívnych rád proti obezite

- Jedzte zdravo: Pridajte do jedálnič-
ka ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo na-
hraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x 
denne, nevynechávajte raňajky. Vymeň-
te bežné sladkosti za zdravšie varianty. 
Vyhnite sa rýchlemu občerstveniu. Vy-
hnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a 
alkoholu.

- Dodržiavajte pitný režim: Pitný 
režim dospelého človeka by mal zahŕňať 
približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite 
na správny výber nápoja, uprednostňujte 
čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vy-
hnite sa sladeným nápojom.

- Cvičte: Ak máte problém s pohybo-
vou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si 
blízkeho človeka či skupinku ľudí, s kto-
rou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite 
športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšaj-
te nové pohybové aktivity.

- Obmedzte čas pri počítači alebo 

telefóne: Minimalizujte sedavý spôsob 
života. 

- Pozor si dajte na vplyv reklám: 
Nepodliehajte vplyvu marketingu a re-
klám, ktoré často propagujú aj nezdravé 
potraviny a jedlá. Neverte zázračným či 
módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle 
výsledky bez námahy.

- Menej stresujte: Skúste sa každý 
deň potešiť aspoň jednou maličkosťou. 
Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám 
pomáhajú odbúravať stres bežných dní.

- Doprajte si kvalitný spánok: Do-
prajte si dostatok času na oddych. Dajte 
svojmu telu príležitosť zregenerovať sa, 
spracovať fyzickú a psychickú záťaž a na-
čerpať nové sily.

Informácie poskytol Odbor komuni-
kácie ÚVZ SR a Odbor podpory zdravia a 
výchovy ku zdraviu

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte sk, kde pri-
nášame odpovede aj na otázky: Aké sú 
zdravotné následky a riziká obezity? či 
Ako zistiť, či je hmotnosť primeraná?

Obezita dokáže potrápiť celé telo

» ren
Ilustračné foto. autor foto b1 pixabay
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý

33
rokov
na trhu
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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• VODIČ "C" Priemerná mzda 1.250,- € brutto
• VODIČ „B“ a „T“ Priemerná mzda 1.100,- € brutto

• RUČNÝ PRACOVNÍK Priemerná mzda 900,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 24. marca 2022

Najčítanej
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INZERCIA
0905 915 034
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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!!!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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