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LETÁKY
0910 851 307

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0910 851 307

celodennú starostlivos  v špecializovanom zariadení (pondelok – piatok od 8:00 – 16:00)
domácu opatrovate skú starostlivos  (8 hodín denne od pondelka do piatku)

o u zdravotníckych pomôcok
kurzy opatrovania Prosocia, Súdna 8, Hurbanovo

Tel: 0911 609 836
E-mail: prosocia@prosocia.sk • www.prosocia.sk
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Predám priestranný, svetlý 2-iz. byt 
(64m2) + 2x pivnica (14m) v centre NZ.

Vlastný plynový kotol (revízia máj 2022).
Kompletná rekonštrukcia (plastové okná, v kuchyni bodové svetlá, 
zaizolované nové podlahy, kompletne vymenená elektroinštalácia

a bezpečnostné dvere).
Navýšené poschodie, spoločná záhradka vo dvore, nízke režijné 

náklady, slušní susedia, bezproblémové parkovanie.

0907 487 064
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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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Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot
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• víkendy doma
• destinácia CZ / SK / HU
  alebo Škandinávia
• plat dohodou

Tel.: 0901 714 410

Hľadáme vodiča
na MKD
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SBS GUARDING s. r. o.
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„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

Výročia a udalosti
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Zvykne sa hovoriť, že nešťastie necho-
dí po horách, ale po ľuďoch. Prináša-
me preto upozornenia a rady odbor-
níkov z Horskej záchrannej služby, 
ktoré treba mať na pamäti, aby sme 
prípadnej zlej situácii predišli. 

Nepodceňujte plánovanie túry
- Dôležité je sledovať predpoveď počasia, 
výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW 
(poľský hydrometeorologický ústav) a 
HZS. 
- Odporúčame pozrieť si pozorne pláno-
vanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blí-
žiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. 
- Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez 
možnosti rýchleho úniku, je najlepšie 
začať už skoro ráno. Pekné počasie totiž 
nemusí vydržať po celý deň. Búrky oveľa 
častejšie prichádzajú v poobedňajších 
hodinách.

Sledujte počasie aj počas túry
- Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlej-
šie do údolia.
- V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, 
kde sa dá sledovať pohyb búrok online na 
meteorologických radaroch, napríklad 
na stránke SHMÚ. Dôležité je ale sledovať 
počasie aj vizuálne, či sa hromadia obla-
ky, či sa zvyšuje rýchlosť vetra, prípadne 
sa objavujú blesky, hrmenie. 
- Na hrebeňoch a vrcholoch je oveľa 
väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia 
bleskom, preto je potrebné čo najrýchlej-
šie zísť do údolia.

Snažte sa nájsť úkryt
- Blesky najčastejšie udierajú do najvyš-

ších položených predmetov v okolí. Elek-
trický náboj si vyberá čo najkratšiu cestu, 
ako sa vybiť. 
- Nebezpečné sú napríklad samostatne 
stojace stromy alebo voľné priestranstvá, 
stĺpy vysokého napätia. 
- Odporúčame čo najrýchlejšie skúsiť 
nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu, 
preto je dobré mať naštudovanú trasu a 
vedieť, kde sa takéto objekty nachádzajú. 
Ďalším veľmi dobrým úkrytom je auto. 
- Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľa-
dajte miesto pod úrovňou terénu, naprí-
klad priekopa.
- V prípade, že je v blízkosti les, vyberte 
si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho 
okraji.

Ak je úkryt ďaleko, dodržujte 
tieto zásady

- Zbavte sa kovových predmetov (odložte 
ďalej od seba). Nebezpečné sú oceľové 
laná, reťaze a rebríky. 
- Dajte sa do podrepu, najlepšie na neja-
kú izolačnú podložku (napríklad. batoh), 
vhodné je chrániť si sluch. 
- Dodržujte vzdialenosť od ďalších osôb.

Aplikácia HZS - Odporúčame stiah-
nuť si ju do mobilu, pretože obsahuje 
viacero užitočných funkcií, okrem iného 
najmä to, že s prichádzajúcim hovorom 
operátori Operačného strediska tiesňo-
vého volania HZS automaticky vidia, kde 
sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu 
lokalizáciu volajúceho. 

Odkaz na aplikáciu: https://app.hzs.sk/
Zdroj informácií 

Ministerstvo vnútra SR

Plánovanie túry 
počas búrkového obdobia

» ren

Samostatným a veľmi príjemným 
spôsobom podávania syrov je  fon-
due čo znamená tavený. Ide o jedlo 
zo syra roztaveného nad ohňom. Ak 
si chcete vychutnať príjemný večer 
strávený v spoločnosti blízkych a 
priateľov, môže byť práve pohoste-
nie v štýle syrového fondue, vhod-
nou voľbou.

Na syrové fondue se používa veľké 
množstvo druhov syra. Vytvoriť si mô-
žete rôzne kombinácie a nájsť také, kto-
ré chuťovo ulahodia práve vám. Najlep-
šie je však kombinovať tri, minimálne 
však dva druhy syra. Fondue pripravíte 
v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý 
sa počas stolovania položí na lieho-
vý horák umiestnený uprostred stola. 
Každý stolovník dostane špeciálnu 
dlhú vidličku, na ňu si nastokne kúsok 
bagety alebo chleba a následne namá-
ča do hrnca s rozpusteným syrom. Ako 
príloha sa hodí nakladaná zelenina.

Príprava syrového fondue
Ako na to? Na jednu osobu si nachys-

tajte približne 150 až 200 gramov syra. 
Syry, napríklad Gruyér a Emmental, 
nastrúhajte na hrubom strúhadle, na-
sypte do fondue hrnca a zalejte bielym 

vínom. Na minimálnej teplote začnite 
pomaly ohrievať. Keď sa syr začína vo 
víne topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte 
vareškou až kým nedostanete homo-
génnu hmotu, trvá to približne desať 
minúť. Do stredu stola postavte horák 
a zapáľte ho, bude nádobu s priprave-
ným fondue udržiavať počas konzumá-
cie stále horúcu.

Náš tip:
Popri miešaní fondue môžete doň 

pridať cesnak, prípadne čerstvo zomle-
té biele korenie.

Pohostite priateľov netradične

» ren
ilustračné foto autor Efraimstochter pixabay

Prijem plošnej inzercie
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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Zdražovanie životných nákladov vý-
razne ovplyvnilo rozpočet takmer 
každej rodiny. Slovenská katolícka 
charita preto očakáva, že záujemcov 
o pomoc zo Zbierky školských pomô-
cok bude tento rok z radov núdznych 
viac. Pomoc žiadajú aj rodičia ukra-
jinských detí.

Charita každoročne rozdá niekoľ-
ko desiatok tisíc školských pomô-
cok, vrátane zošitov, pier, výtvarných 
či športových potrieb a aktoviek. 13. 
ročník Zbierky školských pomôcok 
prebieha po celom Slovensku a trvá 
do polovice septembra. „Rodičia pri 
nákupe pomôcok pre svoje deti preja-
via štedrosť a do nákupných košíkov 
vložia aj veci do zbierky,“ vysvetľuje 
PR manažérka Slovenskej katolíckej 
charity Monika Molnárová. Kompletný 
zoznam zberných miest je uverejnený 
na stránke charitapomaha.sk. 

Okrem nových pomôcok však 
Charita prijíma aj používané, no 
stále funkčné pomôcky akéhokoľ-
vek druhu. Veľký dopyt býva aj po 
telocvičných úboroch, teniskách či 
prezuvkách. Zbiera sa tiež počítačová 
technika, tablety alebo mobily, čo dáva 
príležitosť zapojiť sa do zbierky najmä 
firmám. 

September je pritom kvôli škol-
ským výdavkom náročným mesia-

com pre takmer každú slovenskú ro-
dinu. „Robili sme si menší prieskum a 
zistili sme, že výbava pre prváka môže 
vyjsť aj na 350 eur. Pre mnohé rodiny je 
to veľká finančná záťaž. Do toho sme 
ešte nezarátali režijné náklady naprí-
klad na cestovanie do školy, stravu, 
družinu, výlety, či krúžky,“ vyratúva 
Monika Molnárová. 

So zaplatením režijných nákla-
dov vie Slovenská katolícka charita 
tiež pomôcť a to vďaka darcom, ktorí 
sa do zbierky zapoja finančne. Vlani 
sa jej takto podarilo vyzbierať 15 tisíc 
eur, ktoré prerozdelila medzi 153 detí. 
Peniaze sa využili napríklad na zapla-
tenie doučovania, režijných nákladov 
spojených so školou či kúpu hudob-
ných, športových pomôcok ale aj po-
vinnej školskej uniformy pre študenta 
hotelovej akadémie.

Darujte školské pomôcky

» ren
 zdroj foto Slovenská katolícka charita

V súvislosti so stretmi človeka s med-
veďom sa v uplynulých týždňoch 
často objavovali úvahy o ich prem-
nožení. Nezávislý zahraničný tím 
vedcov hypotézu o premnožení med-
veďov na Slovensku predbežne nepo-
tvrdil.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP 
SR) s nezávislými expertami z Prírodo-
vedeckej fakulty Karlovej Univerzity v 
Prahe uskutočnila DNA analýzu viac 
ako 2 000 vzoriek srsti a trusu medve-
ďa hnedého. Na základe modelovania 
veľkosti populácie medveďa hnedého 
zo získaných vzoriek DNA, sa dospelo 
k odhadu početnosti západokarpatskej 
populácie medveďa hnedého na 1056 
jedincov. Vzhľadom na možnú štatistic-
kú odchýlku sa tak skutočná početnosť 
najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v 
intervale od 1012 do 1275 jedincov. Vedci 
z Karlovej Univerzity v Prahe použili k 
modelovaniu rovnaký prístup, aký bol 
použitý pri publikovanom odhade počet-
nosti medveďov v Slovinsku. Predbežné 
výsledky modelovania populácie med-
veďa hnedého na základe DNA analýzy 
tak potvrdili výsledky predchádzajúceho 
genetického sčítania z rokov 2013 a 2014, 
ktoré realizoval tím profesora Ladislava 
Pauleho. Tie stanovili odhad početnosti 
západokarpatskej populácie medveďov 
na 1214 jedincov. 

Výsledky vedeckých štúdií sa štan-
dardne medializujú až po ich publiko-
vaní vo vedeckom časopise. „V tomto 
prípade však v súvislosti so situáciou na 
Slovensku robíme výnimku vzhľadom na 
potrebu informovať verejnosť,“ povedal 
doc. Pavel Hulva z katedry zoológie Prí-
rodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity 
v Prahe. 

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan 
Karaska podotkol, že hoci k výrazným 
zmenám početnosti medveďov nedochá-
dza, úlohu zohrávajú aj iné faktory. „To, 
čo sa výrazne zmenilo, nie je počet med-
veďov, ale ich správanie. Nezabezpečené 
kontajnery, vnadiská, pestovanie kuku-
rice v podhorských oblastiach, či urbani-
zácia prírodného prostredia zapríčinili, 
že sa medvede zdržujú v čoraz tesnejšej 
blízkosti ľudských obydlí a strácajú pla-
chosť. Všetky tieto faktory zvyšujú riziko 
stretu človeka s najväčšou slovenskou 
šelmou,“ konštatoval Karaska. Štatistiky 
pritom dokazujú, že počet útokov medve-
ďa na človeka nesúvisí s počtom odlove-
ných medveďov. Jediným efektívnym rie-
šením je kombinácia odstránenia príčin 
vzniku zmeny správania sa medveďov s 
identifikáciou a následnou elimináciou 
medveďov s už nenávratne zmeneným 
správaním, ktoré ŠOP SR realizuje pros-
tredníctvom činnosti Zásahového tímu 
pre medveďa hnedého.

Štúdia zatiaľ nepotvrdila 
premnoženie medveďa

» ren
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

52-0003

STR1

Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10% -
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ

96-0
TT33

Volajte:Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


