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Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Odborníci hovoria, že predávkovať 
sa je možné aj voľnopredajnými 
liekmi a zároveň upozorňujú na 
skutočnosť, že pribúdajú prípady 
predávkovania sa paracetamolom 
aj u detí.

Paracetamol je jedno z najrozšíre-
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. 
Nájdeme ho v širokom spektre voľno-
predajných analgetík či antipyretík. 
„Pri užívaní liekov s obsahom para-
cetamolu je však nutná opatrnosť a 
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s 
obsahom paracetamolu môžu spôso-
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od-
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro-
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, 
že otrava paracetamolom je vážny stav 
a pri neliečenej otrave dochádza k zly-
hávaniu obličiek, pečene a poruchám 
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu 
pacienta.

Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamo-

lom patrí nevoľnosť, nechutenstvo, 
vracanie, potenie, ospanlivosť či apa-
tia. „Pozor, otrava paracetamolom má 
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď 
dochádza k prechodnému zlepšeniu 
stavu pacienta, čo môže negatívne 
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa 
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia 

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú od-
borníci.

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 

tejto súvislosti varuje pred nekon-
trolovaným a nadmerným užívaním 
paracetamolu. Medzi tínedžermi sa 
šíri nebezpečná takzvaná “paraceta-
molová výzva”, počas ktorej tínedžeri 
užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré 
doma nájdu, a následne reakciu svoj-
ho organizmu nakrúcajú na sociálne 
siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy 
upozorňuje aj Národný ústav detských 
chorôb, ktorý na urgentnom príjme 
eviduje zvýšené množstvo prijatých 
detí intoxikovaných paracetamolom.

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk.

Zdroj informácií ŠÚKL

Rozšírili sa prípady 
predávkovania paracetamolom

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay
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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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»KUPIM BABETU / KORADO aj 
nepojazdne 0904274781
»Kúpim SIMSON, STELU, PIO-
NIER, BABETU, aj diely. 0949 
505 827
»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE AJ HAVAROVANE.
T.0907296305
»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,BABETU, aj die-
ly.0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»kupim stare motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Prenajmem 1-izbovy byt v 
B. Bystrici - Radvani, 0902 
504 757

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predám nerezový kombi-
novaný sporák AMICA gem 
5133 Di Eco + plechy. Elek-
trickú rúru treba opraviť. 
Cena 100,-€. Tel.: 0903 845 
395

»Kupim, vymenim holuby. 
Vychod. kotrmeliak. 0904 
980 017

»ODKUPIM MINCE BAN-
KOVKY VECI ZO STRIEBRA 
SVIETNIKY PODNOSY A INE 
0903868361
»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

www.regionopress.sk

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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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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Ministerstvo životného prostredia SR 
(MŽP) prostredníctvom Slovenskej 
agentúry životného prostredia (SAŽP) 
zverejnilo scenár a kritériá postupu pri 
realizácii obnovy 30-tisíc rodinných 
domov financovaných z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. Samotná výzva bude 
vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca 
roka potom uzatvorí SAŽP zmluvy na 
obnovu prvých 4-tisíc rodinných do-
mov. Podmienky poskytnutia finanč-
ných prostriedkov budú špecifikované a 
záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

„Vytvorili sme mechanizmus, aby 
prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať 
aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčas-
nosti nedokázala ani čiastočne financo-
vať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil 
minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou 
budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, 
ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťaž-
kým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, 
je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti 
domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a 
teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné 
opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. 
Záujemca bude môcť podporu využiť buď 
na jedno opatrenie, alebo kombináciu 
viacerých, podľa jeho finančných mož-
ností. Náklady mu budú preplatené až po 
vydokladovaní zrealizovanej obnovy, ale-
bo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného 
domu. Vlastník môže získať financie na 
obnovu 10 a viac ročného domu na základe 
listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne 
znevýhodnení žiadatelia budú môcť požia-
dať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finanč-
ných prostriedkov na obnovu uhradí štát. 
Štandardná skupina žiadateľov môže do-
stať 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmien-
kou je dátum objednania prác, tovarov a 
služieb pri obnove rodinného domu, ktorý 
nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu 
podmienok oprávnenosti v predstihu aj 
preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Ak-
tuálne podmienky pripravovanej výzvy 
a všetky ďalšie informácie môžu záujem-
covia získať ihneď na bezplatnej Zelenej 
linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe 
www.obnovdom.sk.

SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych 
kancelárií v krajských mestách, ale s ohľa-
dom na spádové oblasti pribudnú aj kan-
celárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zverejnili podmienky obnovy 
rodinných domov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto paulbr75 pixabay
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0903 405 588

okov 
my 
ÁR“

ANÍ
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)
0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

,20
 s DPH
EUR

,20
EUR

,20

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

,60
 s DPH
EUR

,60
EUR

,60

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red.

KOLAGÉN NA KĹBY
S KYSELINOU HYALURÓNOVOU

TERAZ ZA 

AKCIOVÁ CENA -10%

32,00
EUR

Zadajte kód  OPLATISA  do poľa pre zľavový kupón košíku
e-shopu: www.medikaexpert.sk
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Minulý mesiac sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoloč-
nosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na po-
moc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme 
každému inzerentovi možnosť na-
výšiť svoju faktúru za uverejnený 
inzerát o symbolickú sumu 1 euro. 
K tomuto euru sme pridali ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdali 
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri 
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Sme radi, že vďaka dobrosrdeč-
nosti našich klientov sme mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému 
krížu ďalšou sumou vo výške 342 
eur a celkovou sme sa tak spolu         
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí túto akciu podporili. Zoznam 
firiem, ktoré spolu s nami pomohli 
zverejňujeme na webovej stránke 
www.regionpress.sk, v sekcii Ak-
tuality.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

ww
w.

pa
la

se
rv

is
.sk

78
-0

01
4-

1

Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti
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Slovenská telekomunikačná spoločnosť Slovanet, a. s. 

hľadá ľudí do svojho tímu na pozíciu: 

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA (ž/m) 

pre jeden z týchto regiónov: 
Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom 

Mzda od 770€ do 1 250€*

Je komunikácia s ľuďmi tvojou silnou stránkou 
a predajné zručnosti máš v malíčku?

Ak je tvoja odpoveď áno a chceš reprezentovať jednu 
z najväčších telekomunikačných spoločností, 
pošli svoj životopis na kariera@slovanet.net

Budeš mať k dispozícii:
Tablet
Zdieľaný firemný automobil na pracovné výjazdy v teréne
Mobilný telefón aj na súkromné účely
Dôkladné zaškolenie, ktoré hradí zamestnávateľ. 

*Fixný základ 770 EUR + obchodná odmena 
(finálnu výšku ovplyvňujú výsledky predaja).

Slovenská telekomunikačná spoločnosť Slovanet, a. s. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Le t n á ú d r ž ba c ie st a komu nikác ií v BA 
0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ ”C” 
Priemerná mzda 1.350,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
-0
03

4

78
-0

01
1-

15

Prijmeme operátorov/ky výroby 
do automobilového priemyslu v Kriváni.

Nástupný BONUS 100€ .
Práca na 3 zmeny. 

Základná mzda 650€ -800€/brutto
+ príplatky a odmeny

Pre viac info: nitra@mahax.sk, 0944 425 183, Mahax Slovakia, s.r.o.

 

Ponuka
práce

43
-0
01
0

interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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