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Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti
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Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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»Predám Citroen C5 combi, 
r. v. 2011 Tel.:  0907 877 860

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
td).tel. 0907 687634

»Kupim byt v hotovosti ih-
ned do 105000eur, volajte 
t.c 0950380244
»07 Kúpim 1-2i byt v BB, ho-
tovost, 0907 483 256

»Kúpim staré mechanické 
hodinky a mince. 0905 767 
777

»Kupim domace tkanne 
platno,vrecia ,kroje,suk-
ne,satky,starozitnosti ako 
malovane truhlice,obrazy, 
hodiny.0909117320
»Predám 100ks podpivní-
kov za 15 EUR. Tel.: 0902 
828 424

»62 ročná hľadá kama-
ráta na zoznámenie. Tel: 
0908618202

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Iulius Caesar, ktorý je mnohým zná-
my ako významný rímsky vojvodca a 
politik, si počas svojho života získal aj 
povesť vynikajúceho rečníka a autora 
prozaických diel. Ako spisovateľ je v sú-
časnosti spájaný predovšetkým s radou 
diel žánru commentarii, teda zápiskov 
z vojenských ťažení. Z nich sa docho-
vali iba Zápisky o občianskej vojne či 
najznámejšie Caesarovo dielo Zápisky 
o vojne v Galii. Práve druhé menované 
uchovávajú v historickej knižnici Zápa-
doslovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. l. 
- 44 pred n. l.), významný rímsky voj-
vodca a politik zohral významnú úlohu 
v prechode rímskeho štátu od republi-
ky k cisárstvu.

Caesarove Zápisky o vojne 
v Galii nájdete v Trnave

» ren
zdroj foto: ZSM v Trnave

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 2. februára 2023
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Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

NAJŽIADANEJŠIE 
PRODUKTY MESIACA
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
ako zriaďovateľ stredných škôl schvá-
lil krajské štipendium. S výberom 
budúceho povolania a konkrétnej 
strednej školy stredoškolákom v kra-
ji každoročne pomáha aj podujatie 
Stredoškolák – Hrdina remesla. 

Ide o výstavu stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja, na ktorej školy prezen-
tujú svoje zručnosti prioritne deviatakom 
zo základných škôl. Pomôcť rodičom pri 
výbere tej správnej školy pre svojho ško-
láka môže aj portál kampane s názvom 
Hrdina remesla. Ten združuje všetky ško-
ly v kraji, ktoré svojich žiakov pripravujú 
priamo pre potreby trhu práce. Viac infor-
mácií je dostupných na webovej stránke: 
http://www.hrdinaremesla.sk.

Schválili štipendium
Trenčiansky samosprávny kraj ako 

zriaďovateľ stredných škôl v snahe pod-
poriť záujem žiakov o štúdium v nedo-
statkových odboroch schválil krajské 
štipendium. Za účelom zvýšenia záujmu 
žiakov dosahovať mimoriadne výsledky 
vo vedomostných, športových a kultúr-
nych súťažiach bol tak vytvorený moti-
vačný program, ktorý má taktiež prilákať 
potenciálnych študentov na tie učebné a 
študijné odbory vzdelávania, ktoré nie 
sú dostatočne obsadené. Ide spolu o 34 
tradičných remeselných, najmä výrob-
ných odborov vzdelávania žiadaných 
zamestnávateľmi v kraji. Pre školský rok 

2022/2023 sa motivačné štipendium týka 
18 odborov vzdelávania na 13 stredných 
odborných školách. Od septembra 2022 
tak prváci študujúci v týchto odboroch 
môžu získať 50 eur mesačne ako moti-
vačné štipendium. Podmienkami získa-
nia štipendia sú prospech, správanie či 
dochádzka. 

Duálne vzdelávanie
„Naším strategickým zámerom je v 

súlade s potrebami trhu práce posilňovať 
technické odbory na školách a zapojiť 
čo najviac žiakov do systému duálneho 
vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom na 
Slovensku. Silné stránky duálneho vzde-
lávania spočívajú v plynulom prechode 
zo vzdelávania na trh práce. Študenti 
nadobudnú kvalifikáciu a prax priamo 
u zamestnávateľa. Osvoja si pracovné 
návyky priamo vo výrobnom procese, 
pričom ich výučba prebieha na nových 
technológiách, ktorými zamestnávatelia 
disponujú. Duálne vzdelávanie posky-
tuje 22 stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ informovala Lenka 
Kukučková z kancelárie predsedu TSK a 
dodala: „Operatívne reagujeme na zme-
ny vyplývajúce z požiadaviek trhu práce 
aj pri zaraďovaní nových odborov štúdia. 
Ponuka gymnaziálneho štúdia bude už 
od nového školského roka rozšírená o 
bilingválnu formu na väčšine gymnázií 
v kraji.“

Schválili krajské štipendium

» ren
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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
SORTIMENT

10%

40%

ŠIROKÝ VÝBER LIEKOV BEZ DOPLATKU 
A ĎALŠIE ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY

Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

A ĎALŠIE ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY

50%
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

EXTRA
ZĽAVY

PRE
DIABETIKOV.0€

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

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.

ajčítanejšie regionálne noviny

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

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC

JANUÁR/FEBRUÁR
VO VAŠEJ LEKÁRNI  
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Vlašské orechy sú plody listnatého 
stromu orecha kráľovského. Svojím 
vzhľadom sa podobajú tvaru mozgu 
a preto sú mnohokrát považované 
za „potravinu mozgu“. Avšak za to 
pomenovanie vďačia nielen svojmu 
vzhľadu, ale i obsahu živín, kto-
ré pozitívne vplývajú na zdravie a 
podporu funkcie mozgu.

Účinky na zdravie
„Vlašské orechy taktiež veľmi dobre 

vplývajú na zdravie srdcovo-cievneho 
systému, sú dobrým zdrojom bielko-
vín, obsahujú vitamín E alebo vitamí-
ny skupiny B, taktiež minerály ako na-
príklad mangán, fosfor či meď“, hovorí 
MUDr.Šranková z Poradne zdravia Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Bratislava. „Tak ako u všetkých 
orechov, veľkú časť vlašských orechov 
tvorí tuk, avšak s tým rozdielom, že 
vlašské orechy obsahujú vysoké množ-
stvo esenciálnych omega-6 a omega-3 
polynenasýtených mastných kyselín. 
Obsahujú i vlákninu, ktorá je nesmier-
ne dôležitá pre správne tráviace proce-
sy“, dopĺňa odborníčka. 

Skladovanie
Vlašské orechy nie sú náročné na 

skladovanie. Orechy v škrupinke je 
vhodné skladovať na suchom, tmavom 
a chladnom mieste. Vylúpané orechy 

odporúčajú odborníci skladovať v 
chladničke, kde vydržia i niekoľko me-
siacov. 

Použitie
Vlašské orechy majú lahodnú chuť 

a sú ideálnou prísadou do mnohých  
jedál, či už len prisypané v celku ale-
bo nahrubo podrvené na doplnenie 
chuti a vzhľadu jedla, alebo pomleté a 
tak pridané do slaných receptov, ako 
napríklad omáčok a nátierok či do slad-
kého pečenia. Pridávať ich tam môže-
me v surovom stave alebo aj opražené. 
Výbornou pochúťkou sú však aj orechy 
v celku alebo napríklad namáčané v 
mede.

Nepodceňujte 
silu vlašských orechov

» ren
zdroj foto maxmann pixabay

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: canva
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 Cestovanie 
do Chorvátska 
sa zjednoduší
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Agentúra štátom podporovaného 
nájomného bývania (AŠPNB) spusti-
la na stránke najomnebyvanie.gov.
sk formulár, kde sa môžu záujemco-
via o nájomné byty so štátnou pod-
porou registrovať. Zároveň musia 
špecifikovať, aký veľký byt by potre-
bovali, v akej lokalite, ale napríklad 
aj to, koľko osôb bude s nimi bývať.

Tento formulár slúži na prejavenie pr-
votného záujmu. Ďalším krokom bude 
zverejnenie ponúk bytov, kde si záujem-
covia budú môcť rezervovať konkrétny 
byt. „Agentúra spúšťa webstránku, kde 
sa ľudia dozvedia všetko o štátom podpo-
rovanom nájomnom bývaní a môžu sa i 
registrovať. V tejto chvíli je dôležité pove-
dať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú 
pravidelne informovaní o projektoch v 
nimi vybranej lokalite,“ informoval pred-
seda predstavenstva Agentúry štátom 
podporovaného nájomného bývania Pe-
ter Sekáč. Celý systém štátom podporova-
ného nájomného bývania je vo fáze, kedy 
by mali investori Agentúre predkladať 
projekty bytových domov s nájomnými 
bytmi na schválenie. Až keď budú byto-
vé domy schválené agentúrou, dostanú 
záujemcovia možnosť si konkrétny byt 
vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.
sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto 
bývanie.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem 
informácií o tomto systéme ponúka pou-
žívateľom aj informatívnu kalkulačku s 

možnosťou vypočítať si, aký príjem mu-
sia mať, aby mali nárok na požadovaný 
byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam 
všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, 
aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 
Štátom podporované nájomné bývanie 
by malo priniesť vyššiu dostupnosť bý-
vania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale 
ten nepostačuje na schválenie hypotéky, 
prípadne by hypotéka pohltila väčšiu 
časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v 
projekte štátom podporovaného nájom-
ného bývania by malo byť lacnejšie v 
priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. 
Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov. 
Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční 
investori. Investičné zmluvy, ktoré schvá-
lila vláda SR v decembri minulého roka 
ako pilotný projekt, by mali priniesť na 
Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov 
za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB mo-
mentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Spustili formulár na nájomné byty 

» ren
zdroj foto wal_172619 pixabay

78
-0

02
7Dispečing SK - 0950 333 222

B. Bystrica

46
-0

02
1

NAJVÝHODNEJŠIA
D O S T U P N Á

PÔŽIČKA
0905 555 863
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
demjanova@regionpress.sk
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Epidémia vysokopatogénnej vtáčej 
chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom 
do roku 2023 je doteraz najväčšia pozo-
rovaná v Európe. Vírusy vtáčej chrípky 
môžu spôsobiť infekciu u vtákov, ale aj 
u ľudí. Prirodzeným rezervoárom víru-
su vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné 
vtáky. V tejto súvislosti vydal Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR pre verejnosť 
nasledovné odporúčania:

V prípade, že spozorujete uhynuté 
vtáctvo, sa odporúča:
• pri nájdení uhynutých vtákov sa nedotý-
kajte kadáveru, vyvarujte sa akémukoľvek 
kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výluč-
kami a kontaminovanými predmetmi (po-
vrch vajec, predmety v kuríne a pod.), 
• podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy je potrebné informáciu o uhynutom 
vtáctve čo najskôr nahlásiť na telefónne číslo 
112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR.

Pri chove domácej hydiny je potrebné 
dodržiavať:
• zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné 
umývanie rúk, 
• v prípade zmeny správania sa hydiny 
okamžite informovať Štátnu veterinárnu a 
potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami 
z hydiny je dôležité:
• dôkladné a časté umývanie rúk teplou vo-
dou a mydlom pri príprave surového mäsa z 
hydiny a vajec, 
• surovú hydinu a vajcia skladovať a pri-
pravovať oddelene od ostatných potravín; 

používať oddelené náradie, riady a pomôc-
ky, ako napr. nože a dosky na krájanie pre 
manipuláciu so surovými potravinami, 
• uskladňovať jedlo v nádobách - obaloch, 
aby ste zabránili kontaktu medzi surovina-
mi a pripravenými jedlami; aby ste predišli 
kontaminácii iných potravín, hydinu roz-
mrazovať na podnose v chladničke, 
• odstraňovať obaly, v ktorých bola zabale-
ná hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať 
tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny, 
• dôkladné umývanie pracovných plôch, 
kuchynského náradia a riadu pod tečúcou 
teplou vodou s prídavkom čistiaceho pros-
triedku na riady, 
• dôkladné varenie usmrcuje vírus - všetky 
jedlá z hydiny (vrátane vajec) je potrebné 
tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota 
najmenej 70 °C vo všetkých častiach spra-
covanej potraviny; ideálne je používať tep-
lomer. Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či 
šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či 
mäso hydiny nie je červené alebo ružové a v 
prípade vajec, či sú bielka a žĺtka pevné (od-
porúča sa tepelná úprava vajec minimálne 
6 minút v závislosti od ich veľkosti), 
• neodporúča sa konzumovať surové alebo 
nedostatočne tepelne upravené pokrmy z 
hydiny (vrátane vajec).

POZOR: Osoby, ktoré prišli do priameho 
kontaktu s chorým alebo uhynutým vtác-
tvom, musia sledovať svoj zdravotný stav 
a v prípade vzniku príznakov chrípky či 
chrípke podobného ochorenia ihneď kon-
taktovať lekára.

Odporúčania v súvislosti s vtáčou chrípkou

» ren

31. januára 1961    
šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvo-
rom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

Výročia a udalosti
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com85
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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