
ZA22-21 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 50 780 domácností 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

č. 21 / 27. máj 2022 / 26. ROčNÍK

píšte zilinsko@regionpress.sk

Pre podanie si INZERÁTU

4
7
-0
2
8

4
7
-0
3
8

6
5
-0
3
0

4
7
-0
0
8

4
7
-0
7
0

4
7
-0
7
4

6
5
-0
3
2

4
7
-0
4
2

4
7
-0
2
6



ZA22-21 strana 2

redakčné slovo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Západné Slovensko
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BV   97.240 Bratislavsko Východ
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DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
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LV  30.580 Levicko
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„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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»Odkupim vase auto od 
r.v. 2004 aj v horsim stave. 
0910710273
»Kúpim murovanú garáž. T.č.: 
0905 505 129
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129

»Kúpim haki lešenie. tel 0908 
532 682

»Predám rozkošné šteniatka 
yorkshirskeho teriéra 1 psik ,4 
fenky odchované v byte a v 
čistote po geneticky zdravých 
rodičoch nikdy nie chorých.
Cena dohodou..Foto pošlem 
na vyžiadanie. 0911376672
»PREDAM PAVA TEL. 0949 225 
092

»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP TT 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 ne-
účtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren

zilinsko@regionpress.sk

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti

0
9
-4
4

6
5
-0
9
5

4
7
-0
6
0

píšte zilinsko@regionpress.sk

Pre podanie si INZERÁTU
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V týchto dňoch mnohí z nás zare-
gistrovali žltý povlak na autách, 
okenných parapetoch či okrajoch 
mlák. Netreba sa však ničoho obá-
vať - patrí to k prebiehajúcej peľo-
vej sezóne, upokojuje RNDr. Janka 
Lafférsová z Oddelenia lekárskej 
mikrobiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom 
v Banskej Bystrici, ktorý koordinuje 
celoslovenskú Peľovú informačnú 
službu.

Tento peľ pochádza do značnej 
miery z kvitnúcich ihličnanov z čeľade 
borovicovitých, ktorých peľové zrnká 
majú väčšie rozmery. Stačí aj mierny 
vánok a z okolitých stromov sa peľ 
uvoľní vo viditeľných mrakoch. Pri sil-
nejšom vetre je k nám peľ prinášaný na 
veľké vzdialenosti aj z iných lokalít. Vy-
soké koncentrácie peľu ihličnanov, 
buka, duba a miestami hrabu, teda 
druhov, ktoré majú veľké peľové zrná, 
prispeli k tvorbe žltých povlakov na 
autách, okenných parapetoch, či okra-
joch mlák. „Vysoké koncentrácie peľu 
týchto druhov v ovzduší súvisia jednak 
so semennými rokmi – tieto stromy 
majú zvýšené obdobie kvitnutia v troj- 
alebo päťročných intervaloch, kedy sa 
produkcia peľu niekoľkonásobne na-
výši - a tiež s veternými dňami, počas 
ktorých dochádza k transportu peľu 
na veľké vzdialenosti,“ hovorí RNDr. 
Janka Lafférsová. Rok 2022 sa oproti 

predchádzajúcim nesie od začiatku v 
znamení vyšších koncentrácií peľu a 
dlhšej peľovej sezóny, čo sa prejavilo aj 
u najsilnejších prvých jarných alergé-
nov - liesky, jelše a brezy.

Ak patríte medzi alergikov, alebo 
vás zaujíma množstvo peľu v ovzduší z 
iných dôvodov, sledujte pravidelné pe-
ľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje 
šesť monitorovacích staníc v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Tr-
nave a Žiline, pracujúcich pod gesciou 
verejného zdravotníctva.

Ďalšie informácie o koncentrácii 
alergénov, ako aj podrobné a pravi-
delne aktualizované informácie o kon-
centrácii jednotlivých alergénov v re-
giónoch Slovenska, a tiež prognózy na 
najbližšie obdobie, nájdete na weboch 
www.uvzsr.sk a www.vzbb.sk.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR 

a regionálne úrady verejného 
zdravotníctva

Kde sa vzal žltý povlak na autách?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto zdenet pixabay
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do

6
3
-7
9

INZERáT,KTORÝ
PREDáVA
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Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo

hlavne pre dôchodcov !
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Dojčenie predstavuje pre bábätko 
najlepší štart do života. Má mnohé 
zdravotné benefity pre matku i dieťa 
a prispieva tiež k budovaniu ich puta. 
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte, 
mali by ste si dávať pozor na užívanie 
liekov.

Lieky a dojčenie sa automaticky ne-
vylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, 
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete 
užívať viacero liekov súčasne a podobne. 
Niektoré liečivá do materského mlieka 
nepreniknú, iné preniknú len v množ-
stve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale 
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je 
liečbu potrebné vždy konzultovať s le-
károm. „Ak je pri vašej diagnóze taká 
možnosť, predpíše vám liek, ktorý mô-
žete užívať aj počas dojčenia. Ak máte 
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek nee-
xistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“ 
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú, 
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na 
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie 
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s 
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim 
ženám neodporúča takzvaná kombino-
vaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.

Poraďte sa s lekárnikom - V prípa-
de voľnopredajných liekov vám poradí 
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v 
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť 
hlavy, je dostupných množstvo liekov, 
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“ 
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť 
by ste sa mali kombinovaniu viacerých 
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené 
ako vhodné pri dojčení.

Očkovanie konzultujte s ošetru-
júcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny, 
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu 
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkova-
nie je však podľa nich vhodné vopred 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Pozor na nebezpečné mýty - S doj-
čením a liekmi sa spája niekoľko ne-
bezpečných mýtov. Medzi najznámejšie 
patrí užívanie domperidónu na podporu 
materského mlieka. „Toto liečivo určené 
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu ma-
terského mlieka zvyšuje, avšak môže u 
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané ved-
ľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je 
užívanie rizikové pre matku, keďže uží-
vanie nadmerných dávok môže aj u zdra-
vých žien spôsobiť nepravidelný srdcový 
rytmus,“ varujú odborníci.

Ako pri každom užívaní liekov, aj v 
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť 
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať in-
formácie z overených zdrojov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dojčenie a užívanie liekov 
– na čo si dať pozor?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay

1. júna 1980  
začala vysielať spravodajská televízna stanica CNN
2. júna 1953   
Korunovácia kráľovnej Alžbety II ktorá je koruno-
vaná kráľovnou Spojeného kráľovstva, Kanady, 
Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spolo-
čenstva Commonwealth 

Výročia a udalosti
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INZERCIA

zilinsko@regionpress.sk
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30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti

31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti

3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803

3
4
0
2
0
6

6
5
-0
4
6

29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti
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66
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

37
-0
91

Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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4

 

PRE PODANIE 
SI INZERáTU

PÍŠTE
zilinsko@regionpress.sk
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CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
�������������������

�������
����������
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CKDAKA.SK 94
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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


