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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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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 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 ope-
rátor. 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 novinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpe-
čuje ELET, s.r.o.

»Predam Hyundai Accent 
Tel: 0905 595 282

»kupim stare motorky 
� pu jawa perak 250/350 
0908795502
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,JAWA 350, 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

»predám rozkošné šteniat-
ka yorkshirskeho teriéra 1 
psik ,4 fenky odchované v 
byte a v čistote po genetic-
ky zdravých rodičoch nikdy 
nie chorých.Cena dohodou..
Foto pošlem na vyžiadanie. 
0911376672

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

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Malé množstvo UV žiarenia je pre 
ľudí prospešné, nevyhnutné pre 
tvorbu vitamínu D a dôležité pre 
normálny vývoj kostí a ostatné 
biologické pochody v našom tele. 
Podľa WHO však pre väčšinu popu-
lácie stačí niekoľko minút priame-
ho slnečného svetla dopadajúceho 
denne na ruky a tvár na to, aby sa 
v organizme vytvorilo dostatočné 
množstvo vitamínu D.

Pre prirodzené doplnenie vitamínu 
D úplne stačí aj relatívne krátky pobyt 
na slnku:
- Ľuďom so svetlou pokožkou, ktorá 
sa rýchlo spáli, pobyt na slnku 10 – 
max. 20 minút bez ochranných pros-
triedkov v čase pred 10. hodinou dopo-
ludnia alebo popoludní po 16. hodine.
- Ľuďom so svetlohnedou a tmavšou 
pokožkou postačí pobyt na slnku 10 – 
20 minút bez ochranných prostriedkov 
v čase pred 11. hodinou dopoludnia ale-
bo popoludní po 15. hodine.

Už takéto krátke vystavenie sa sl-
nečným lúčom niekoľkokrát týždenne 
postačuje na to, aby si vaše telo doká-
zalo vytvoriť potrebné množstvo vita-
mínu D.

Na potrebu ochrany pred slneč-

ným žiarením upozorňujú odborníci v 
súvislosti s rizikom vzniku melanómu, 
ktorý patrí k najzhubnejším a najzáker-
nejším nádorom.

V štatistikách Svetového fondu na 
výskum rakoviny, ktoré sledujú globál-
nu úmrtnosť na melanóm, Slovensko 
za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 
4. mieste.

K najčastejším rizikovým fakto-
rom pritom patrí ultrafialové žiarenie, 
materské znamienka (névy), svetlá far-
ba pokožky, blond alebo ryšavé vlasy, 
prekonanie iných kožných nádorov 
ako melanóm, výskyt melanómu u prí-
buzných, ako aj sklon k spáleniu sa na-
miesto opálenia, či silné spálenie kože 
v minulosti.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrnosť vás o vitamín D neukráti

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

ONLINE!
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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
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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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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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Mäta pieporná (Mentha piperita) je 
jednou z našich najpoužívanejších 
a najznámejších byliniek. Ide o tr-
valku s drevnatým podzemkom a 
drobnými červenofialovými kviet-
kami, dorastajúcou do výšky 30 
až 80 cm. Má svoje nezastupiteľné 
miesto v každej domácej prírodnej 
lekárničke a hojne ju využívame aj 
v kuchyni, najmä pri príprave mari-
nád, šalátov či osviežujúcich drin-
kov.

Mätu môžete pestovať aj vo svojej 
bylinkovej záhrade. Nie je príliš nároč-
ná, postačí ak jej nájdete polotieň. Rásť 
bude aj v kvetináči na balkóne či tera-
se. Listy zbierame od júna do augusta, 
tesne pred rozkvitnutím.

Účinky na zdravie
Mäta zvyšuje chuť do jedla, je po-

mocníkom pri zvracaní či pri nevoľnos-
ti, odstraňuje kŕče tráviacej sústavy, 
podporuje funkciu pečene, pankreasu 
a žlčníka. Účinkuje protizápalovo, an-
tisepticky a utišujúco. Je účinným lie-
kom proti kašľu a tiež znižuje horúčku.

Mätový čaj
Jednu lyžičku sušenej mäty zalejte 

šálkou vriacej vody a prikryte tanieri-
kom. Nechajte lúhovať 10 minút a po-
tom preceďte. Pijeme vždy čerstvý, 1 až 
2 šálky za deň do zmiernenia ťažkostí.

Pozor – neprežeňte to
Mäta nie je vhodná u najmenších 

detí, ale ani v tehotenstve a pri kojení. 
U ľudí, ktorí majú ťažkosti s pálením 
záhy môže vyvolávať zhoršenie stavu. 
Aj v prípade mäty platí, že hoci sú by-
linky výborným pomocníkom pri rôz-
nych ochoreniach, užívať by sme ich 
mali s rozumom, pretože u každého 
môžu mať iné účinky a aj ich dlhodobé 
užívanie nám môže namiesto očakáva-
nej pomoci skôr uškodiť. Ak si nie ste 
istí, poraďte sa so svojim lekárom.

Mäta pieporná

» ren
Mäta. zdroj foto congerdesign 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
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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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29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

37
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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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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


