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Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Trápenia je v našich životoch viac 
než dosť. „Nešťastie nechodí po 
horách, ale po ľuďoch“ – ako často 
si to hovoríme! Najradšej by sme sa 
mu vyhli a žili len šťastne a spokoj-
ne. Veď prečo by sme mali chcieť 
trpieť, znášať bolesť a ťažkosti? Nie 
je utrpenie niečo, pred čím treba 
utekať? Cieľom človeka je pred-
sa byť šťastným. Prečo by cesta k 
šťastiu musela ísť cez bolesť a utr-
penie? 

Čoskoro budeme sláviť sviatok Se-
dembolestnej Panny Márie. Na počesť 
patrónky našej krajiny máme v ten 
deň pracovné voľno. Čím nás môže in-
špirovať žena, ktorú nazývame bolest-
nou? Je pravda, že bolesť môže byť prí-
ležitosťou vnútorne porásť? Môže nás 
utrpenie skutočne niečomu naučiť? 

Sedem Máriiných bolestí sa spája 
s udalosťami v jej živote, ktoré by asi 
nechcela prežívať žiadna matka. Od 
malička bol jej syn prenasledovaný 
a ohrozovaný. Aby ho ochránila, mu-
sela emigrovať do cudzej krajiny. V 
dospelosti bola Mária svedkom jeho 
potupnej smrti. No predsa nenájdeme 
zmienku o tom, že by si zúfala. 

Prvou bolestnou skúsenosťou bolo 
proroctvo starého Simeona, keď s Jo-
zefom prišli obetovať dieťatko Ježiša 
do jeruzalemského chrámu. Slová o 
meči, ktoré prebodne jej srdce, nech-
ce počuť žiadna mladá matka novoro-
deniatka. Mária nás učí odvahe prijať 
Božiu vôľu. Ukazuje nám silu čeliť re-
alite bez straty odvahy a zachovať si 
pokoj v kritických chvíľach.

O tridsať rokov neskôr Mária bola 
opäť v Jeruzaleme. Ježiša zajali a od-
súdili na smrť. Matka ho už nemohla 
ochrániť a zabrániť tomu strašnému 
rozsudku. V hlbokej bolesti sledova-
la Ježiša, ako nesie kríž až na miesto, 
kde ho ukrižovali. Mária je nám vzo-
rom v trpezlivosti v skúškach. Ako 
ona sprevádzala svojho syna, aj my 
môžeme niesť svoje kríže, veľké či 
malé, heroické či všedné, v spojení s 
Ježišom. Ak sa pripojíme k nemu, na 
konci jeho krížovej cesty čaká zmŕt-
vychvstanie.

Ďalšiu inšpiráciu k sviatku Sedem-
bolestnej nájdete na www.acnsloven-
sko.sk.

Nevyhýbajme sa bolesti 

» ACN

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 14. septembra 2022
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»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827
»Predám zimné pneu. Barum 
Polaris 3, 195/65 R15 + disky 
Enzo 15. Tel: 0907727201

»Nový 5i.dom BB, 
0907528831

»Hladam dom alebo 3i byt 
na kupu do 100 000€, BB a 
okolie volajte 0951676236
»Kúpim 1-max 2i byt v BB, 
0907 483 256 hotovost!

»Kúpim haki lešenie .tel 0908 
532 682

»Predám zajace.Tel.č. 0910 
349 829
»Darujem malé mačiatko. 
Tel.: 0907 727 201

»PREDÁM KVALITNÉ PIANÍNO 
PETROF. 0948 762 703

»Hladam pracu opatrovatel-
ky,spolocnicky,pomoc v do-
macnosti 0904022780

»zamestnany nefajciar 53r. 
180/90 hlada priatelku. BB a 
okolie 0951594114
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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 
operátor. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica
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16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti
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V uliciach slovenských miest a obcí 
sa budú v piatok 23. septembra 2022 
pohybovať dobrovoľníci verejnej 
zbierky Biela pastelka.

Verejná zbierka Biela pastelka 
slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. „Vďaka 
zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak 
Braillovo písmo, chôdzu s bielou pa-
licou, čo pre nich znamená, že môžu 
ísť samostatne do obchodu, do práce 
či pre deti do školy. Pomáhame im tiež 
zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, 
dotykovým mobilným telefónom s hla-
sovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-
latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postih-
nutím je dôležité mať možnosť zdie-
ľať svoje pocity, nájsť pochopenie, 
radu od kohosi, kto prechádza niečím 
podobným ako on, a presne rozumie, s 
čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ponúka mož-
nosť členstva v základných organizá-
ciách. Aktuálne je v 52 základných 

organizáciách združených vyše 2 800 
členov. „Základné organizácie ponúka-
jú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré 
sú pripravené s ohľadom na potreby 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to 
o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, pria-
teľstve a vzájomnom pochopení. Naši 
členovia žijú veľmi aktívnym a pes-
trým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Verejná zbierka Biela pastelka 
patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. Jej história sa začala písať v 
roku 2002 a pôvodný organizačný tím 
ju pripravil už za dva mesiace. Aj na-
priek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, 
či vojny na Ukrajine organizátori dúfa-
jú, že darcovia zbierku podporia.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? - Pastelkový 
tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. 
Finančné prostriedky zbierajú do bielo-
-modrých papierových pokladničiek, 
ktoré sú zapečatené nálepkou s po-
pisom, na ktorej sa nachádza: názov 
organizácie: Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie pre-
ukázať Poverením na vykonávanie 
zbierky vydaným ÚNSS.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

» ren

INZERCIA
0907 727 204
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Staroba je prirodzenou etapou ľud-
ského života, v ktorej sú pomerne 
časté aj poruchy pamäti. Demencia 
však k normálnemu starnutiu roz-
hodne nepatrí, pričom najčastejšou 
formou demencie je Alzheimerova 
choroba. Odborníci radia, ako jej 
predchádzať.

Desatoro pre mozog 
alebo čo mozgu pomáha:

1. Udržiavať ho v aktivite, teda ne-
nechať ho zlenivieť. Akákoľvek aktivita 
mu prospieva – komunikácia, sociálne 
vzťahy, literatúra, nové podnety, kultú-
ra, umenie, pestovanie koníčkov, spo-
ločenské hry, učenie cudzích jazykov. 
Zvlášť dôležité je pestovať spoločenský 
kontakt a vyhýbať sa sociálnej izolácii.

2. Trénovať pamäť – výkon pamäti 
sa môže vekom znižovať. Preto ju treba 
stále trénovať a udržiavať v aktivite. 

3. Kvalitná strava – mozog spotre-
búva veľa energie. Dôležitá je zdravá a 
vyvážená strava. Vhodným príkladom 
je stredomorská strava zahŕňajúca 
zeleninu, ovocie, olivový olej, obilni-
ny, chlieb, strukoviny, ryby, vajíčka, 
mliečne výrobky, mäso. Dôležité je 
redukovať príjem alkoholu. Vitamíny 
skupiny B sú dopingom pre celý nervo-
vý systém.

4. Dostatok tekutín - ak je telo záso-
bené tekutinami, mozog je dostatočne 
prekrvený a nervové bunky navzájom 
dobre komunikujú.

5. Kvalitný spánok – chronický 
nedostatok spánku poškodzuje pamäť 
a narúša koncentráciu. Mozog je po-
malší, sme zábudlivejší a nedokážeme 
dlho udržať pozornosť. Ak dobre spí-
me, vieme lepšie reagovať na pozitívne 
i negatívne situácie.

6. Pravidelná fyzická aktivita – 
pohybom sa zvyšuje mozgová výkon-
nosť. Ideálny je pohyb na čerstvom 
vzduchu. Pravidelný pohyb pomáha 
zvýšiť prietok krvi, urýchľuje transport 
dôležitých látok do mozgu a zároveň 
pomáha prečistiť myseľ. Dôležité je, 
aby sme realizovali primeranú a vhod-
nú telesnú aktivitu.

7. Pravidelný oddych počas dňa 
– krátke prestávky (mikroprestávky, 
5 až 10 minútové) počas dňa zmierňu-
jú únavu – pohľad z okna, chôdza po 
schodoch, hlboké dýchanie, krátka 
meditácia.

8. Pobyt v prírode – aspoň dve ho-
diny za týždeň.

9. Používať informačné a komuni-
kačné technológie len v najnutnej-
šej miere a nenechať ich zbytočne 
zapnuté.

10. Určiť si vo svojom byte aj pra-
covnom prostredí zóny bez akých-
koľvek technológií.

Zdroj informácií: ÚVZ - Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

Úradu verejného zdravotníctva SR

Prevencia Alzheimerovej choroby

» ren
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784 65
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Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej vane 
komfortne, iba za 8 hodín, bez 
búrania.

www.dveredovane.sk
0950 593 026
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môžete 
ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade 
využiť všade tam, kde pestujete zeleni-
nu, dokonca sa nemusíte báť použiť ho 
v skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide? - Pri zelenom 
hnojení ide o spôsob hnojenia pôdy 
pomocou živých rastlín a ich zapra-
covanie v skorom rastovom štádiu do 
pôdy, pričom ide o metódu veľmi šetr-
nú k životnému prostrediu. Potom ako 
sa rastliny, ktoré ste do pôdy zapraco-
vali rozložia, obohatia pôdu o množ-
stvo živín. Zelené hnojenie tiež chráni 
pôdu pred vysušením slnkom, eróziou 
vetrom a vymývaním živín dažďom. 
Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria 
a niektoré z nich môžu pôsobiť aj proti 
škodcom či chorobám. Zelené hnojenie 
sa dá realizovať počas celého roka, ak 
sa preň rozhodnete v období od polo-
vice septembra až do polovice októbra, 
rastliny zapracujete do pôdy ešte kon-
com jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte - Z pôdy 
najskôr odstráňte všetky zvyšky pred-
chádzajúcej úrody a zlikvidujte aj buri-
nu. Potom plochu prekyprite do hĺbky 
približne 5 až 7 centimetrov. Vezmite 
osivo určené na zelené hnojenie a roz-
hadzovaním ho husto vysejte do pri-

pravenej pôdy. Následne ho hrabľami 
zapracujte do pôdy a utlačte. Ideálne 
je pustiť sa do výsevu po daždi, pre-
tože rastliny potrebujú veľa vlahy. V 
suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako narastú rastlinky do 
výšky približne 10 až 20 centimetrov, 
pokoste ich a nechajte mierne zvädnúť 
– nemali by však uschnúť. Pomocou 
motyky rastliny zapracujete plytko do 
pôdy. Ak je porast nízky, môžete ho do 
pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúce-
ho kosenia. Dajte pozor, aby ste rastliny 
zapracovali do pôdy skôr, kým sa vyse-
menia.

Aké druhy rastlín vysadiť? - Výber 
rastlín vhodných na zelené hnojenie je 
pestrý a vhodné sú: horčica, repka ale-
bo medonosná facélia či lupina biela, 
ozimná repka, vika huňatá aj raž, vika, 
hrach kŕmny, lupina, ďatelina, nechtík 
lekársky či lucerna.

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

» ren
autor foto Caniceus pixabay
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Tel:0905 267 750 B.Bystrica
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Pomocou bylinkových octov a olejov vie-
me dochutiť takmer každé jedlo. Výho-
dou tých domácich je, že si môžeme by-
linky namiešať podľa vlastnej chuti. Ich 
prípravu hravo zvládnete a nezaberie 
vám veľa času. Nechajte sa inšpirovať.

Aké bylinky použiť? - Ako bezpečná 
voľba sa javia sušené bylinky. Je pri nich 
malá pravdepodobnosť, že splesnivejú. Ak 
sa rozhodnete pre čerstvé bylinky, dôklad-
ne ich pred použitím umyte a poriadne vy-
sušte.

Provensálský olej
Suroviny: 1 lyžička tymianu, 1 lyžič-

ka bazalky, 1 lyžička majoránu, 1 lyžička 
saturejky, zopár guľôčok korenia štyroch 
farieb, 300 ml slnečnicového za studena 
lisovaného oleja

Postup: Čerstvé bylinky opláchnite, 
osušte, najemno nasekajte, sušené podrvte 
a všetky potom vložte do skleného uzatvá-
rateľného pohára alebo fľaše. Až po okraj 
zalejte olejem a uzatvorte. Bylinný olej po-
ložte na slnečné miesto, napríklad na oken-
ný parapet a nechajte dva týždne až mesiac 
lúhovať. Potom ho cez sitko prelejte do čis-
tej sklenej fľaše, pričom bylinky dôkladne 
vyžmýkajte. Na ozdobu pridajte niekoľko 
kúskov čerstvého korenia a byliniek.

Rozmarínový ocot
Suroviny: 1L jablčného alebo vinného 

octu, niekoľko vetvičiek čerstvého rozmarí-
nu, vetvička petržlenovej vňate, 5 guľôčok 
nového korenia, 2 menšie bobkové listy

Postup: Premyté a osušené bylinky a 
korenie vložte do sklenej nádoby, zalejte 
octom a dobre uzavrite. Všetko nechajte lú-
hovať na slnečnom mieste aspoň dva až šty-
ri týždne, pričom fľašu denne pretriasajte. 
Potom ocot preceďte cez sitko a prelejte do 
čistej sklenej fľaše. Na ozdobu pridajte nie-
koľko kúskov čerstvého korenia a byliniek.

Náš tip: - Pri výrobe je dôležité, aby boli 
bylinky v oleji či octe úplne ponorené. Olej 
alebo ocot by mal siahať vždy zhruba  cen-
timeter nad bylinky.

Pozor! - Hotové octy a oleje skladuj-
te vždy na tmavom a chladnom mieste. 
Ubezpečte sa, že na použité bylinky nemá-
te alergiu a používajte ich s citom, pretože 
aj v prípade byliniek platí, že všetkého veľa 
môže skôr uškodiť.

Vyrobte si domáce 
bylinkové octy a oleje

» ren
autor foto silviarita pixabay

Kvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči 
limitným a cieľovým hodnotám zne-
čisťujúcich látok na základe celoroč-
ných meraní. Zdraviu škodlivé sú však 
aj krátkodobé extrémne vysoké hod-
noty koncentrácií znečisťujúcich lá-
tok. Preto bol z dôvodu ochrany zdra-
via obyvateľstva zavedený smogový 
varovný systém. Situáciu na Slovensku 
priebežne monitoruje SHMÚ.

Smog je možné charakterizovať ako 
mimoriadne znečistenie ovzdušia pri 
nepriaznivých meteorologických pod-
mienkach, ktoré spôsobujú nepriaz-
nivý rozptyl škodlivín a ich zvýšené 
koncentrácie v dýchacej zóne člove-
ka. Existuje aj takzvaný letný smog. 
Ten vzniká za intenzívneho slnečné-
ho svitu, kedy pôsobí UV žiarenie na 
splodiny zo spaľovacích motorov, pre-
dovšetkým na NOx, CO a uhľovodíky. 
„Vytvára sa ozón, ktorý sa zúčastňuje 
zložitých fotooxidačných reakcií, za 
vzniku aldehydov, kyseliny dusičnej, 
peroxidov a ďalších látok. Takto vzni-
ká zmes, ktorá dráždi očné rohovky 
a spojovky, sliznice dýchacích ciest a 
zhoršuje pľúcne funkcie,“ hovorí Mgr. 
Milada Eštóková, PhD., vedúca odboru 
hygieny životného prostredia Úradu 
verejného zdravotníctva SR.

Ochrana zdravia pred smogom: 
- Odporúčania, ako sa správať počas 
smogovej situácie, sú určené najmä 

citlivým skupinám obyvateľov, pre kto-
rých môže mať dlhšie trvanie smogu 
nepriaznivé účinky na zdravie. Citli-
vými skupinami sú deti, vrátane doj-
čiat, tehotné ženy, starší ľudia a osoby 
s chronickým ochorením dýchacieho 
systému a obehového systému a tiež 
oslabení ľudia (ľudia v rekonvalescen-
cii, s oslabenou imunitou a podobne). 
„Ak patríte do citlivej skupiny obyva-
teľov, odporúčame skrátiť čas pobytu 
vonku. Vonku nešportujte ani nevyko-
návajte ťažšiu fyzickú prácu, pretože v 
týchto prípadoch človek dýcha inten-
zívnejšie a vdýchne väčšie množstvo 
znečisteného vzduchu,“ odporúča 
doktorka Milada Eštóková. Zároveň 
radí, že pre pobyt vonku je potrebné si 
zvoliť najpriaznivejší časový úsek dňa, 
pričom najlepšie podmienky pre pobyt 
vonku aj vetranie sú v skorých popo-
ludňajších hodinách. 

Ako vzniká smog a ako sa chrániť

» ren
autor foto SD-Pictures pixabay
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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

  SEPTEMBER
VO VAŠEJ LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáre  Spojová

Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68
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Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ ŠTVRTOK
PLATÍ LEN PRE DRŽITEĽOV

VERNOSTNEJ KARTY 
A NA NEZĽAVNENÉ PRODUKTY.

NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENTNA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENT
10%

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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V prípade užívania liekov u detí, mu-
síme podľa odborníkov pamätať na to, 
že deti nie sú malí dospelí a teda, že nie 
všetky lieky určené pre dospelých pa-
cientov sa môžu podávať aj deťom, a to 
ani keď zmenšíme ich dávku.

Lekár pri predpisovaní lieku musí 
brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí 
a na ktoré orgány. „Detskí pacienti 
by napríklad nemali užívať lieky, ktoré 
ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obli-
čiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa 
takisto nemusí mať dostatočne vyvinu-
té orgány, ktoré zodpovedajú za spraco-
vanie lieku v tele či za jeho vylúčenie. 
Pri podávaní lieku deťom sa preto vždy 
riaďte pokynmi lekára. Ak ide o voľno-
predajný liek, poradí vám lekárnik,“ 
odporúčajú odborníci zo Štátneho 
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Informácie o tom, či je liek pre 
detského pacienta vhodný, sa na-
chádzajú aj v písomnej informácii 
pre používateľa, teda v príbalovom le-
táku. „Nájdete v ňom, od akého veku, 
prípadne hmotnosti sa liek môže po-
dať. Spravidla je potrebné v závislos-
ti od veku či hmotnosti aj vypočítať 
dávku lieku,“ hovoria odborníci a do-

dávajú, že z voľnopredajných liekov sa 
detským a dospievajúcim pacientom 
nemajú podávať niektoré druhy anal-
getík či antipyretík – napríklad tie s ob-
sahom kyseliny acetylsalicylovej alebo 
diklofenaku.

Ak máte akékoľvek pochybnosti 
o liečbe vášho dieťaťa, obráťte sa 
na lekára alebo lekárnika. Dieťaťu 
podávajte len liek, ktorý je vhodný pri 
jeho veku a štádiu vývoja, respektíve 
taký, ktorý mu predpísal lekár.

Pozor na užívanie liekov u detí

» ren
zdroj foto pexels pixabay
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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