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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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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Jahodníky. T.č.: 
0918 815 152
»Garsónka, Vrútky, 59.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt, Priekopa. T.č.: 
0908 555 810
»3-izb. byt, Vrútky, doho-
dou. T.č.: 0908 555 810
»3-izb. byt, Sever, dohodou. 
T.č.: 0917 650 188
»Byt, Turany. T.č.: 0917 650 
188

BYTY PRENÁJOM 04 
»1-izb. byt, 1 osoba do 58 
rokov, nefajčiar. T.č.: 0950 
780 094
 
DOMY PREDAJ 05
»RD, Blatnica. T.č.: 0917 650 
188

POZEMKY PREDAJ 06
»Stavebný pozemok, Kláš-
tor pod Znievom, všetky IS. 
T.č.: 0918 815 152

REALITY INÉ 07
»Hľadám RD do 120.000 €. 
T.č.: 0917 650 188
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 
»Predám alebo dám na 
splátky úplne novú elek-
trickú motorku Racceway 
Babeta s dojazdom 60km, 
nie je potrebné vodičské 
oprávnenie ani značky, 
môžu používať aj deti. 
Maximálna rýchlosť 25km 
v hodine. Doveziem až do-
mov po celom Slovensku. 
T.č.: 0903 752 333 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10  

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 6 dolu.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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

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

»PREDAM PAVY TEL. 0949 
225 092 

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13
»Predám za výpredajové 
ceny zo zrušenej predajne 
rôzne svietidlá - interiér, 
exteriér, detské, náhradné 
sklá. T.č.: 0910 704 738 

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445
»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasi-
čoch, 0907910755 

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 
»Hľadám ženu na zozná-
menie do 65 rokov. T.č.: 
0905 107 389
»PONUKAM LASKU ZENE 
0905 959 355 

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

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
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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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

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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Ak zavítate do oravského regió-
nu, tak preskúmajte aj Roháče. Sú 
považované za najkrajšiu časť Zá-
padných Tatier a ponúkajú ideálne 
podmienky na vysokohorskú tu-
ristiku. Je možné podnikať jedno-
duché prechádzky dolinami ale aj 
náročné hrebeňové túry. Nechajte 
sa inšpirovať.

Roháčske plesá
Trasa okolo Roháčskych plies patrí 

medzi najatraktívnejšie chodníky v 
Roháčoch. Cesta náučným chodníkom 
predstaví na ôsmych paneloch podrob-
nosti o najvzácnejších druhoch tunaj-
šej fauny a flóry. Ide o stredne náročnú 
túru so zaujímavými scenériami. Vý-
chodiskovým a cieľovým bodom je Zve-
rovka. Predpokladaný čas túry s prevý-
šením 682 m je necelých šesť hodín.
Trasa: Zverovka - Roháčska dolina 
- Ťatliakova chata - Roháčske plesá - 
Spálená dolina - Roháčsky vodopád – 
Adamcuľa - Zverovka.

Ostrý Roháč
Ostrý Roháč je veľmi zaujímavý 

dvojvrcholový končiar. Podľa neho je 

aj označenie celej geografickej časti 
– Roháče. Ide o veľmi náročnú vyso-
kohorskú túru s veľkým prevýšením a 
náročnými úsekmi, ktoré sú zabezpe-
čené reťazami. Túra je vhodná len za 
dobrého počasia. Východiskovým a 
cieľovým bodom je Zverovka. Predpo-
kladaný čas túry s prevýšením 1 088 m 
je necelých deväť hodín.
Trasa: Zverovka chata - Látaná doli-
na – sedlo Zábrať – Rákoň – Volovec - 
Ostrý Roháč – Plačlivé - Smutné sedlo 
Smutná dolina - Ťatliakova chata - Ro-
háčska dolina - Zverovka chata.

Informácie a foto poskytla OOCR 
Klaster Orava / visitorava.sk

Roháče 
– turistika v prekrásnej prírode

» ren
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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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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
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 
ulica 1. mája 1094/17A, 031 01 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby 
overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová.
Dátum a čas konania dražby:  24. júna 2022 o 10.30 hod.
Predmet dražby:  jedná sa o súbor pozemkov vedených na liste
vlastníctva č. 205, k.ú, Blažovce, obec Blažovce, okr. Turčianske
Teplice a jedná sa o zastavanú plochu a nádvoria, ornú pôdu,
trvalý trávnatý porast, pôdu a ostatnú plochu.
Najnižšie podanie:  85.900 €   Minimálne prihodenie: 1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  10.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o.,
so sídlom Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice, tel.:  0907 337 779

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE OPAKOVANÚ DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 
ulica 1. mája 1094/17A, 031 01 Liptovský Mikuláš, priebeh dražby 
overí Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová.
Dátum a čas konania dražby:  24. júna 2022 o 09.30 hod.
Predmet dražby:  súbor pozemkov vedených na liste
vlastníctva č. 5302, k.ú, Turany, obec Turany, okres Martin,
jedná sa o ornú pôdu. 
Najnižšie podanie:  87.800 €   Minimálne prihodenie: 1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  10.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o.,
so sídlom Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice, tel.:  0907 337 779

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com 3
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0902 524 957, 0905 423 331

Inzerát, ktorý predáva
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Spoločnosť pôsobiaca v NEMECKU
PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej
dokumentácie
Nutná prax 
Nástupný plat 2000 € + odmeny
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nástup ihneď

MONTÁŽNIKOV

tel.: 0907 261 793
e-mail: ivana.konickova@kmmont.eu
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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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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CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
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CKDAKA.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���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


