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Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka

INZErCIa
0907 673 930
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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 
reg. MKSR EV 3676/09
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Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR po prvý raz v histórii 
samostatného Slovenska udeľovalo 
čestné štátne tituly „Zaslúžilý maj-
ster športu“ a „Zaslúžilý odborník 
v športe“.

Laureátmi titulu Zaslúžilý majster 
športu sa stali ôsmi olympionici: Michal 
Martikán, Peter a Pavol Hochschorne-
rovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzmi-
nová, Ladislav a Peter Škantárovci a 
Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v 
športe si prevzali siedmi odborníci: Jozef 
Martikán, Peter Hochschorner st., Peter 
Mráz, Juraj Martikán, Tibor Soós, Pavol 
Blaho a Natália Hejková.

„Štátne vyznamenania sa športov-
com udeľovali už za minulého režimu,“ 
hovorí Ivan Husár, štátny tajomník 
MŠVVaŠ SR pre šport. „Po revolúcii v 
tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu 
priniesol až aktuálny zákon o športe, 
ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné 
štátne tituly nielen športovcom, ale aj 
trénerom či iným odborníkom, ktorí sa 
významne zaslúžili o rozvoj športu,“ do-
dal Husár.

Podľa zákona o športe môže minis-
terstvo udeliť športovcovi čestný štátny 
titul „Majster športu“, alebo „Zaslúžilý 
majster športu“. Tréner, rozhodca či iný 
športový odborník môže získať titul „Za-
slúžilý odborník v športe“. Zákon myslel 

aj na funkcionárov a iných pracovníkov 
v športe, ktorým môže ministerstvo ude-
liť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“.

„Aby si tieto tituly uchovali svo-
ju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo s 
Olympijským a športovým výborom, že 
ministerstvu každý rok navrhne kandi-
dátov podľa jednotnej metodiky, ktorú 
akceptuje športové hnutie,“ vysvetľuje 
štátny tajomník. Návrh Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) posudzuje Rada ministra pre 
šport, finálne slovo má minister škol-
stva. Tohtoročný ceremoniál udeľova-
nia titulov sa uskutočnil v spolupráci so 
Slovenským olympijským a športovým 
výborom v prostredí Slovenského olym-
pijského a športového múzea.

Ministerstvo verí, že čestné štátne ti-
tuly sa opäť stanú dôstojným ocenením 
práce výnimočných osobností v športe.

Ocenili prácu výnimočných 
osobností v športe

» ren
zdroj foto SOŠV, autor Andrej Galica
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Šéf agrorezortu sa bol presvedčiť 
priamo v prevádzkach, ako ich za-
siahla situácia s nárastom cien ko-
modít, energií a vojnovým konflik-
tom na Ukrajine. Mlyn v Kolárove 
aj pekáreň v Dunajskej Strede majú 
dostatok obilia a múky.

Ako v mlyne, tak aj v pekárni je 
zásobovanie surovinami plynulé a fir-
my sa neobávajú výpadku pšenice, či 
múky pre vojnu na Ukrajine. Rovnaký-
mi informáciami o dostatku disponuje 
aj agrorezort z vlastného štatistického 
zisťovania, podľa ktorého máme až do 
novej úrody obilia dvojnásobne viac, 
ako sú ročné potreby Slovákov. „Ďaku-
jem vedeniu mlynu aj pekárne, že mi 
otvorene poskytli informácie o svojich 
prevádzkach. Zároveň ma informovali 
o aktuálnych problémoch, ale aj rieše-
niach, vďaka ktorým sa nemusíme obá-
vať, že na pultoch nenájdeme dostatok 
čerstvého pečiva,“ uviedol minister 
Samuel Vlčan.

Majú viacero problémov
Mlyn v Kolárove má zásoby pšenice 
do júna, ako uviedol člen vedenia spo-
ločnosti Levente Varga, problémom 
sú extrémne rýchlo rastúce ceny ko-
modít a vstupné náklady. S rovnakým 
problémom bojuje aj pekáreň Danubia 
v Dunajskej Strede. Podľa riaditeľky 
Soni Majthényiovej museli zvyšovať 
ceny začiatkom roka a aj od 1. apríla. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR (MPRV SR) preto pri-
pravuje vyplatenie takzvanej Zelenej 
nafty v skoršom termíne a ďalšie pod-
porné schémy pre spracovateľov, aby 
pomohlo podnikom. Taktiež rokuje s 
bankami o úveroch, ktoré by pomohli 
podnikom prečkať krízové obdobie. 
Kľúčovým opatrením je modernizácia 
potravinárskych prevádzok a posilňo-
vanie vertikál: „V mlyne sme hovorili 
o projekte, s ktorým sa chcú uchádzať 
o prostriedky z aktuálne otvorenej vý-
zvy v hodnote 170 miliónov eur. Aj ria-
diteľka pekárne hovorí, že pravidelne 
inovujú svoje zariadenia a vybavenie, 
aby spĺňali vysoké štandardy výroby. 
Mojím cieľom je podporovať tieto akti-
vity našich potravinárov v maximálnej 
možnej miere a aktivovať jednotlivé 
články výrobnej vertikály k bližšej spo-
lupráci, iba tak bude odolnejšia voči 
cenovým nárastom, ktoré vidíme v sú-
časnosti,“ uzavrel minister Vlčan.

Múky by malo byť dosť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto congerdesign pixabay
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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MORÍME
REZIVO

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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»P ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Kúpim SIMSON, STELU,PIO-
NIER, BABETU, aj diely. 0949 
505 827 

»Kupim pozemok v Streze-
niciach a v blizkom okoli. Do 
35000?, 0905172674

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»PREDAM TEPLOVZDUS-
NU FRITEZU DELIMANO 
NOVU RAZ ODSKUSANU.TEL. 
0904074193

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP PB 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 ne-
funguje 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    
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Osvojte si pravidlá prípravy a sklado-
vania jedál, predídete tak možným ri-
zikám či zdravotným ťažkostiam.

„Nedostatočná hygiena pri príprave 
jedál a nesprávne skladovanie potravín, 
hotových, alebo rozpracovaných jedál, 
napomáhajú pomnoženiu nebezpečných 
mikroorganizmov a plesní. Voľným okom 
na pochúťkach nemusíte zbadať žiadne 
zmeny, no pre organizmus môžu byť ne-
bezpečné,“ upozorňujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

V kuchyni:
- obľúbeným miestom baktérií je kuchyn-
ský drez a pomôcky na umývanie riadu, 
udržiavajte ich v čistote
- pred každou prípravou jedla, ale aj po-
čas nej, si dôkladne umývajte ruky
- rovnako si dajte záležať na poriadnom 
čistení pracovnej dosky a kuchynského 
náčinia
- nekrájajte na jednej doske mäso a potom 
i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie
- potraviny, ovocie i zeleninu čistite a 
krájajte na to určenými nožmi alebo strú-
hadlami, náradie nemiešajte a udržujte 
ho vždy čisté
- mäso znečistené od krvi iba opláchnite 
pod tečúcou pitnou vodou, nenamáčajte 
ho vo vode, v umytom mäse sa mikroor-
ganizmy veľmi rýchlo rozmnožujú
- pri tepelnom opracovaní mäsa dodržia-
vajte čas a správnu teplotu, zničí takmer 
všetky nebezpečné mikroorganizmy

- surové mäso, hydinu, prípadne morské ži-
vočíchy vždy oddeľte od ostatných potravín
- pred použitím vajíčka neumývajte, po-
mohli by ste tým rozšíreniu mikróbov. 
Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, 
stačí utrieť suchou handričkou a dôklad-
ne ich tepelne spracujte.

Pravidlá pre chladničku:
- majonézu, studené omáčky, dresin-
gy a nátierky, ktoré ste nespotrebovali, 
uskladňujte pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 48 hodín
- zeleninové a cestovinové šaláty, či uva-
renú ryžu pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 12 hodín
- obložené misy a chlebíčky pri teplote 
0-4 stupne Celzia 6 hodín
- uvarené jedlá neskladujte príliš dlho ani 
v chladničke – najviac 48 hodín pri teplo-
te do 5 stupňov Celzia
- potraviny nerozmrazujte pri izbovej 
teplote, ale v chladničke a už rozmrazené 
nezmrazujte znova

Príprava a skladovanie jedál

» ren
Zdroj informácií: Informácie poskytol Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Ilustračné foto.  zdroj foto pixabay

INZErCIa

0905 362 803 
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A k tomu odmena

za riadne splácanie

www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESA NE
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Predaj a rozvoz po celej SR
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15. apríla 2019  
zachvátil katedrálu Notre-Dame vo fran-
cúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521   
bol Martin Luther exkomunikovaný.
 

Výročia a udalosti
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45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR
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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

Orava je región jedinečný nádher-
nou prírodou a návštevníkom po-
núka prekrásne prírodné zákutia, 
ako stvorené pre horskú turistiku. 
Prinášame zopár tipov.

Babia hora
Babia hora je najsevernejší vyhliadko-
vý bod Slovenska a tiež najvyšší vrch 
Oravských Beskýd. Výnimočná je fan-
tastickým kruhovým výhľadom, ktorý 
zahrňuje prakticky celú časť Oravy, 
Malej Fatry, Tatry a veľkú časť poľských 
Beskýd. Popri turistickom chodníku 
nájdete drevené altánky, kde si môže-
te počas túry oddýchnuť, keďže ide o 
pomerne náročnú túru s prevýšením 
takmer 1000 metrov. Východiskovým a 
tiež cieľovým bodom je Oravská Polho-
ra – Slaná voda, kde môžete tiež zapar-
kovať pri chate s rovnakým názvom. 
Predpokladaný čas túry je 7 hodín.

Trasa: Slaná voda – Hviezdoslavova 
horáreň – Babia hora – Brána – Malá 
Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – 
Vonžovec – Slaná voda

Na tupú a Ostrú skalku
Oravská vrchovina ponúka nenáročnú 
prechádzku okolím Vyšného Kubína. 
Tupá skalka a Ostrá skalka vytvárajú 
nádherný prírodný rámec krajiny pod 
Veľkým Chočom, ktorý človek osídlil 
v dávnej minulosti. Súčasťou výletu 
môže byť aj prehliadka dreveného ar-

tikulárneho kostola v Leštinách, ktorý 
bol postavený v rokoch 1688–1689 a do 
dnešných dní sa zachoval v neporuše-
nom stave a v autentickom prírodnom 
prostredí. Jeho architektúry, zrubovej 
konštrukcie ani vnútornej výzdoby mo-
biliáru sa nedotkli takmer žiadne novo-
dobé rušivé stavebné zásahy a úpravy. 
Vzácnej historickej pamiatke sa v roku 
2008 dostalo celosvetového uznania v 
podobe zápisu do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.

Východiskovým a cieľovým bodom 
vychádzky s prevýšením 288 m je Vyš-
ný Kubín a predpokladaný čas sú nece-
lé tri hodiny.

Trasa: Vyšný Kubín – Tupá skalka – 
Ostrá skalka – Leštiny – Vyšný Kubín

Potulky regiónom Oravy

» ren
Informácie a foto poskytla OOCR Klaster Orava 

/ visitorava.sk

Objednávky na:

www.medikaexpert.sk alebo na tel.: 0904 552 345

,6035  s DPH
EUR

,9724  s DPH
EUR ,2010  s DPH

EUR

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása a mladosť

Balíček
IMUNITA

VITAMÍN C a ZINOK
za zvýhodnenú cenu:

Jódové
tabletky
150 mcg
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SALAŠ ZÁKRUTA
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10. apríla 1912   
vyplával Titanic z anglického prístavu 
Southampton.

Výročia a udalosti

VOLAJTE: 
0907 673 930, 0905 915 035

Redakcia POVAŽSKO
povazsko@regionpress.sk
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INZErCIa
0905 915 035

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť
Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
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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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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


