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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Nástup možný ihneď. Náborový príspevok 500€.

19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti
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Kolárovo

Komárno

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
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V živote nie sme všetci obdarení rov-
nako, nerodíme sa do totožného pro-
stredia a nemáme identické rodinné 
zázemie, ale ani zhodné schopnosti. 
Ako sa s tým popasujeme, to však v 
konečnom dôsledku závisí len od nás.

Sociálne prostredie, rodinu, výcho-
vu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne 
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov 
či spolužiakov si v detstve jednoducho 
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda 
povedať, že všetci stojíme na rovnakej 
štartovacej čiare.

Treba však myslieť aj na to, že hoci 
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu, 
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemož-
ne ho podporovala aj finančne zabez-
pečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe 
usilovne pracovať. A naopak aj človek, 
ktorý nepochádza z rovnako podnetné-
ho či podporujúceho prostredia, nik sa o 
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa 
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, ne-
venoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to 
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu, 

môže sa stať výborným ekonómom, nada-
ným lekárom, či šikovným remeselníkom, 
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si 
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom 
či rodičom, hoci on sám nič podobné ne-
zažil.

Pravdou je, že každý človek musí hrať 
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však 
presvedčená o tom, že to, ako to napokon 
s naším životom dopadne, záleží v ko-
nečnom dôsledku od toho, ako my sami 
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s 
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak 
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime 
šancu stavať na pevných základoch, ak 
boli zlé, nevzdajme to a zabo-
jujme o seba, satisfakciou 
a odmenou nám môže byť 
aj vedomie, že „umenie 
žiť nie je umením hrať s 
dobrými kartami, ale 
umením zahrať so 
zlými kartami dobrú 
hru.“ (Robert Louis 
Stevenson)

Vziať život do vlastných rúk

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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KURZ SBS
kurz  začína  08. 08. 2022

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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Slovenský pesničkár a večný opti-
mista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej 
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám 
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a naj-
viac si cením, keď prostredníctvom nej 
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie“.

Počas letných prázdnin jeho kro-
ky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi 
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla 
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý 
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej 
hviezdy večera odohral v už zaplne-
nom nitrianskom amfiteátri, bol plný 
energie, emócií a skvelej hudby. 

Juraj začal spievať ešte ako malý, 
keď mal deväť rokov, a už na základnej 
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych 
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení 
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral 
ako predzvesť sólového albumu akus-
tickú verziu pesničky Aká si krásna. 
Na tvorbe videoklipu spolupracoval                
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu 
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päť-
skladbové EP s názvom Dovoľte mi 
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo od-
razovým mostíkom jeho terajšieho pô-
sobenia. Pozornosť širokého publika si 
však pesnička Aká si krásna a ďalšie 
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka 
jeho úspešnému účinkovaniu v televíz-
nej šou Česko Slovensko má talent. Od-
vtedy vydal tri albumy a jeho najnovším 
hudobným počinom je nová, akustická 
a emotívna verzia piesne Se skrývam, 
ktorú zverejnil ku Dňu matiek. 

Talentovaný hudobník, ktorému ne-
chýba pokora a svojský prístup k živo-
tu a hudobnej kariére, nepatrí medzi 
hviezdy rádiových playlistov či bulvá-
ru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú 
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále 
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla 
predstaví v obľúbenom podniku Music 
a Cafe, kde si okrem samotného kon-
certu môžete vychutnať aj dobrú kávu 
alebo čaj.

Vstupenky
na koncert 

sú v predaji v sieti 
Predpredaj.sk.

autor: 
Diana Kotesová

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň 
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre Horúčavy môžu prispieť k vzniku neprí-

jemných ochorení zažívacieho traktu. 
„Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, 
dbajte pri ich príprave najmä na dodržia-
vanie hygieny, správnych technologic-
kých postupov a na správne skladova-
nie,“ upozorňujú verejní zdravotníci.

Salmonelóza sa najčastejšie prenáša 
nedostatočne tepelne upraveným konta-
minovaným mäsom - kuracím, morčacím, 
bravčovým, mletým hovädzím, marinova-
ným, ale aj tepelne neupraveným mliekom a 
mliečnymi výrobkami, tepelne nedostatočne 
upravenými slepačími vajcami a výrobkami z 
nich a tiež pokrmami, do ktorých sa často pri 
domácej príprave pridávajú surové vajcia, ako 
sú majonézy, krémy do zákuskov a podobne.

Okrem použitia kontaminovaných 
surovín a nedodržiavania správnej tech-
nológie býva pri príprave jedla príčinou 
nákazy aj nedodržiavanie osobnej hygieny, 
zanedbanie pravidiel hygieny pri používaní 
pracovných pomôcok, nedostatočné čistenie 
pracovných plôch, nesprávna manipulácia 
so surovinami a jedlami, ako aj ich nespráv-
ne skladovanie. Nenechávajte jedlá, potra-
viny a nápoje na slnku, či už pri bazéne, na 
terase chaty alebo v aute.

Salmonely sa v potravinách dokážu 
množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej tep-
lote, dokonca i v mrazených potravinách. 
Ničí ich teplota 70° Celzia, pri varení sa vždy 
presvedčte, či ju jedlá dosiahli. Šťava správne 
pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, 
nie ružová.

Na zničenie salmonel vo vajíčkach 
stačí, ak ich pri teplote 70 stupňov varí-
te desať minút. Vajíčka namäkko (aspoň v 
horúcich mesiacoch) radšej oželejte a volské 
oká osmažte z oboch strán. Pri zahraničných 
dovolenkových destináciách majte na pamä-
ti, že zdrojom salmonel môžu byť aj vajíčka 
iných druhov hrabavej a vodnej hydiny, a 
konzumácii takýchto rizikových potravín sa 
preventívne radšej vyhnite.

Na vznik akútneho bakteriálneho 
hnačkového ochorenia sú vnímavé všet-
ky vekové kategórie, najčastejšie sa vysky-
tuje u detí v predškolskom veku a u starších 
ľudí. Nepríjemné príznaky sa môžu prejaviť 
už o 6 až 72 hodín po skonzumovaní konta-
minovaného jedla. Nakazený človek máva 
vysokú teplotu, pociťuje nevoľnosť, zvracia, 
má kŕčovité bolesti brucha a časté vodnaté 
stolice. Nebezpečná pri salmonelóze je strata 
tekutín. Ťažká dehydratácia organizmu cho-
rého si v mnohých prípadoch vyžiada hospi-
talizáciu a infúznu liečbu.

Nezabúdajme, že zvieratká v kontakt-
ných zoologických záhradách, zoo-par-
koch, na putovných výstavách plazov a na 
burzách s predajom zvierat sú často bezprí-
znakovými nosičmi salmonel. Nie je vhodné, 
aby sa s nimi deti hrali bez dozoru dospelej 
osoby a po kontakte so zvieraťom je potreb-
né dokonalé umytie rúk. Malo by sa zabrániť 
kontaktu zvierat (plazov) a detí do 5 rokov a 
odporúčame nekonzumovať potraviny počas 
prehliadky zvierat. Občerstviť sa je vhodné 
až po dôkladnom umytí rúk.

Ako sa chrániť pred salmonelózou

» ren Zdroj informácií ÚVZ SR / Fb
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»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»ODKÚPIM STARÉ MINCE, 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»57r. hľadá priateľku 
0917 049 831 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

07 REALITY / iné       

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

Príklad:
RP KM 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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Lieky sú jednou z najčastejších prí-
čin otráv v domácnosti. Medzi naj-
ohrozenejšie skupiny patria deti a 
počas letných prázdnin sa riziko 
otráv liekmi zvyšuje.

Deti majú cez prázdniny veľa 
voľného času, ktorý trávia napríklad 
skúmaním rôznych zákutí v domác-
nosti. „Uistite sa preto, že vaša domáca 
lekárnička je odložená na bezpečnom 
mieste, kde na ňu nemajú dosah,“ ra-
dia odborníci zo Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv a dodávajú, že riziko 
otravy liekmi hrozí aj na prázdninovej 
návšteve u príbuzných či u starých ro-
dičov, ktorí nie sú zvyknutí na zvýšenú 
opatrnosť pri zaobchádzaní s liekmi. 
Deti môžu lieky nájsť zabudnuté na sto-
le, v kúpeľni, na nočnom stolíku alebo 
v kabelke.

Pri skladovaní liekov 
sa preto riaďte týmito pravidlami: 
- Lieky skladujte na bezpečnom mieste 
mimo dosahu detí. 
- Po užití lieku sa vždy uistite, že ste 
balenie nezabudli odložiť späť na bez-
pečné miesto. 
- Lieky neskladujte na miestach v blíz-
kosti potravín alebo sladkostí. 
- So staršími deťmi hovorte o zodpoved-
nom užívaní liekov. 

Kde hľadať pomoc:
V prípade, že máte podozrenie na 

otravu liekmi, okamžite kontaktuje 
pohotovostnú záchrannú službu na 
čísle 155 alebo 112. Kontaktovať môžete 
aj Národné toxikologické informačné 
centrum. Počas pracovnej doby v čase 
do 15.30 hod. na telefónnych číslach: 
02/ 5477 4166 a 0911 166 066. Po 15.30 
hod., počas pohotovostnej služby a po-
čas víkendov na telefónnom čísle: 02/ 
5477 4166.

Čo sa vás budú 
pri konzultácii pýtať?
Kto: komu sa nehoda stala, dieťaťu, do-
spelému, zvieraťu (vek, hmotnosť)
Čo: aká látka je príčinou otravy
Ako: akým spôsobom došlo k otrave 
(požitie, vdýchnutie, poliatie), ako sa 
postihnutý má a aké opatrenia sa dote-
raz vykonali
Koľko: odhadnuté množstvo pôsobia-
cej látky
Kedy: kedy sa nehoda stala

Pripravte si:
- celé meno osoby, ktorej sa nehoda 
stala
- rodné číslo
- zdravotnú poisťovňu

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Pozor na zvýšené riziko otravy 
liekmi u detí

» ren
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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