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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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (59.870 domácností)

13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti
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Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka

AUTO-MOTO PREDAJ...1
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»Kúpim benzínové auto 
ročník 2015, nájazd max. 
150 000 km, kupované v 
SR!, po prvom majiteľovi. 
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»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
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Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP TN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0917 027 571                           WWW.DROPTIC.SK   

OBCHODNÝ DOM FIX

DUBNICA NAD VÁHOM

MERANIE ZRAKU ZADARMO *

* záznam z vyšetrenia pri zhotovení okuliarov
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16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti 19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne
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O občiansky preukaz možno požia-
dať pol roka pred vypršaním jeho 
platnosti, a to aj elektronicky. Minis-
terstvo vnútra na to upozorňuje v sú-
vislosti s tým, že oddelenia dokladov 
v krajských a veľkých okresných mes-
tách sú posledné týždne a mesiace vy-
ťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích 
dobách.

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľ-
není pandemických opatrení vybavujú 
potrebné doklady na cestovanie na dovo-
lenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale 
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako 
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny 
Schengenu, rovnako ako v prípade pa-
sov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj 
pred odchodom z turistickej destinácie.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť 
odporúča pamätať na letnú dovolenku 
už v zime a požiadať o cestovné doklady 
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatis-
ticky dlhodobo minimálny. „Dávame do 
pozornosti, že o nový občiansky preukaz 
možno podľa zákona požiadať už 180 dní 
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám 
teda končí platnosť dokladu napríklad v 
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať 
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister 
vnútra SR Roman Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o 

vydanie nového občianskeho preukazu 
je možné prostredníctvom elektronickej 
služby. Podmienkou je mať aktivovaný 
elektronický občiansky preukaz s čipom 
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elek-
tronickú komunikáciu. Predpokladom 
použitia e-služby je, aby mal používateľ 
v správnych agendách MV SR evidovanú 
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5 
rokov. U používateľa mladšieho ako 18 
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť 
staršie ako tri roky. Elektronická služba 
vám okrem času stráveného čakaním na 
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V 
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene 
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri 
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre pou-
žívateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elek-
tronický podpis, platí, že nový občiansky 
preukaz získaný klasickou i elektronic-
kou cestou, automaticky nepreberá do-
vtedy používané certifikáty pre elektro-
nický podpis. Je preto treba nainštalovať 
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky pro-
stredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má 
vo svojom počítači nainštalovaný každý 
používateľ elektronických služieb. „Cer-
tifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel 
od iných krajín poskytuje používateľom 
bezplatne,“ podotkol minister Roman 
Mikulec.

O občiansky preukaz 
možno požiadať vopred

» ren
zdroj foto pixabay

Aktuálne horúce a suché počasie zvy-
šuje riziko vzniku požiarov v prírod-
nom prostredí. Ministerstvo vnútra 
preto vyzýva verejnosť na zodpovedné 
správanie a rešpektovanie zákazov. 
Upozorňuje hlavne na zákaz manipu-
lácie s ohňom, okrem toho niektoré 
okresné úrady vydali aj zákaz vstupu 
do lesov alebo obmedzili vstup do lesov 
len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne pla-
tí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. 
Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť 
k zbytočnými stratám nielen na život-
nom prostredí, ale aj na ľudských živo-
toch, zdraví a majetku. Apelujem preto 
na občanov, aby sa správali zodpoved-
ne. Zároveň ďakujem profesionálnym 
aj dobrovoľným hasičom za ich enorm-
né nasadenie pri tohtoročných letných 
požiaroch doma a v zahraničí,“ pove-
dal minister vnútra Roman Mikulec.

Zakázané je najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň 
(zápalky, zapaľovače, variče a podob-
ne) na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
- zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k vzniku po-
žiaru alebo k jeho rozšíreniu, 
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve v čase zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru.

Ak je v danej lokalite vyhlásený 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, nesmie sa opekať ani na vy-
hradených miestach, teda akýkoľvek 
otvorený oheň je zakázaný.

Pre porušenie zákona o ochrane 
pred požiarmi môže občan dostať pokutu 
do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Okrem toho niektoré okresné úra-
dy (pozemkový a lesný odbor) v zmysle 
zákona o lesoch vydali aj zákaz využí-
vania lesov verejnosťou.

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto geralt pixabay

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

Ku Štvrtiam 7029 - TREN�ÍN
(Storeland)

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:

• SEDA�KY• POSTELE• POHOVKY• KRESLÁ

• MATRACE• ROŠTY• STOLY

NÁBYTOK PRE VÁS VYRÁBAME
UŽ 30 ROKOV.
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15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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SBS GUARDING s. r. o.
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Nechtík lekársky je veľmi liečivá a vše-
stranne využiteľná bylinka, ktorú si 
môžete dopestovať vo svojej záhrade. 
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až 
do jesene oranžovými, prípadne žltý-
mi kvetmi.

Liečivé účinky - Nechtík lekársky 
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, 
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli-
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo 
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev-
né ochorenia, detoxikuje organizmus a 
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na 
nervový systém, upokojuje, uvoľňuje 
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať 
hlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj 
bolesti hlavy či migrény.

Zber - Oranžové kvety nechtíka zbie-
rajte od júna do septembra počas slneč-
ného poludnia. Pozbierané kvety sušte 
v tieni či tme v suchom prostredí.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekár-
skeho si môžete pripraviť masť, ktorú 
môžete bežne používať na hydrato-
vanie suchej pokožky, ako aj na ďal-
šie vonkajšie problémy ako sú hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, 
preležaniny, omrzliny či popáleniny. 
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka. 
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či 
ako prvá pomoc pri plesňových ocho-
reniach nôh. Rovnako prospeje pokož-
ke rúk počas zimných mrazivých dní.

Nechtíková masť - Budeme potre-
bovať: 100g vazelíny alebo bravčovej 
masti, hrsť sušených okvetných lístkov 
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť

Postup: Bravčovú masť alebo čistú 
vazelínu vložte do hrnca s hrubším 
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte 
nechtík, dobre premiešajte a zložte zo 
sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a 
všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa. 
Potom masť opäť ohrejte a následne 
preceďte cez gázu do vhodnej nádobky 
či pohára s uzáverom. 

Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžič-
ku sušeného kvetu nechtíka lekárske-
ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj nechtík lekársky používajte s 
mierou a čaj nepite dlhodobo.

Nechtík má mnohoraké využitie

» ren
foto TanteLoe pixabay

K letu patrí ovocie a spolu s ním i vo-
ňavé ovocné koláče. Jedným z nich 
je aj bublanina, ktorá nie je náročná 
na prípravu a z plechu zmizne raz 
dva. Receptov na bublaninu nájde-
me nespočetné množstvo. Ponúka-
me naše osvedčené.

Bublaninu môžeme piecť počas 
celej sezóny tak, ako dozrievajú jed-
notlivé druhy ovocia. Hodia sa jahody, 
čerešne, višne, čučoriedky, ríbezle, 
maliny, ale pokojne môžete použiť aj 
iné, vami obľúbené plody.

Rýchla hrnčeková bublanina 
s malinami (hrnček 250 ml)

Suroviny: 2 hrnčeky polohrubej 
múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 2 
balíčky vanilkového cukru, 1 balíček 
kypriaceho prášku do pečiva, 1 hrnček 
mlieka, 3 vajcia, 1/2 hrnčeka oleja, 300g 
malín

Postup: Maliny umyjeme a nechá-
me na site odkvapkať. Do misky dáme 
múku, kryštálový cukor, vanilkový cu-
kor a kypriaci prášok do pečiva a spolu 
zmiešame. V druhej miske metličkou 
vymiešame vajcia s mliekom a olejom. 
Potom do múky vlejeme mokrú zmes 
a vymiešame cesto. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto maliny. Bublaninu 
pečieme približne 30 až 40 minút pri 
teplote 180oC, podľa druhu rúry a veľ-
kosti formy.

Kefírová bublanina s čučoriedkami
Suroviny: 250g polohrubej múky, 

250g hladkej múky, 1 balíček kypriace-
ho prášku do pečiva, 200g krupicového 
cukru, 200ml kefíru, 2 vajcia, 100ml 
oleja, 300g čučoriedok

Postup: Čučoriedky umyjeme a ne-
cháme na site odkvapkať. Do misky 
preosejeme obe múky, pridáme kypria-
ci prášok do pečiva a cukor a dobre pre-
miešame. Prilejem kefír a olej, pridáme 
vajcia a vymiešame. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto čučoriedky. Bubla-
ninu pečieme približne 30 až 40 minút 
pri teplote 180oC, podľa druhu rúry a 
veľkosti formy.

Náš tip: Bublaninu podávame po-
sypanú práškovým cukrom. Ozdobiť 
môžeme kopčekom bieleho jogurtu, 
zmrzliny alebo šľahačky a lístkami me-
dovky či mäty.

Pripravte si chutnú bublaninu

» ren
zdroj foto pixabay
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Výročia a udalosti
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LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

37
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


