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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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DVERE-PODLAHY
AKCIOVÉ CENY

SANN s.r.o.
Továrenská 64B

(oproti futb.štadiónu ViOn)
Zlaté Moravce

tel.: 037/655 93 31
Otvorené:

Po-Pia: 9-17:00, So: 8-12:00
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BIO meranie celého tela 18€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k

v NITRE
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA
NAJLEPŠÍCH ŠALÁTOV
RÔZNE DRUHY TRESKOVÝCH,

PIKANTNÝCH A LAHÔDKOVÝCH ŠALÁTOV
AŽ 17 DRUHOV

Migazziho 317/5, 953 01 Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 06:30 - 17:00
So: 08:00 - 12:00

RYBIČKA
RYBICKA_ZLATEMORAVCE

NÁJDEŠ NÁS PRI AUTOŠKOLE PALUŠKA
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Ponúkam strojové
     omietky

j
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Strihanie a
úprava psíkov

Prvé a štvrté strihanie za
polovicu

0948 016 085
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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PREDAJ DVERÍ
Servis okien

0903 416 995
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

Kotle
na pevné palivo 

na úpravovňu vodyNA SLOVENSKÉ
BATÉRIE

  

Záručný a pozáručný servis

 

ý á č ý i

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

na obojživelník
150 l

 
T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

Daniela Rezáková 0910 569 093
rezakova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hosťovce, 
Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany 
pod Tribečom, Lovce, Mankovce, Martin 
nad Žitavou, Neverice, Nevidzany, Ský-
cov, Slepčany, Velčice, Veľké Vozokany, 
Vieska nad Žitavou, Volkovce, Žikava, 
Nová Ves nad Žitavou, Vráble, Zlaté 
Moravce, Čierne Kľačany, Hostie, Ladice, 
Machulince, Obyce, Sľažany, Tesárske 
Mlyňany, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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    34.980 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 (20.930 domácností)
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P R E D Á M
Š T I E P A N É

T V R D É
P A L I V O V É

D R E V O
A G Á T , D U B

1 P R M  S Y P A N Ý  A J  S  D O V O Z O M
D O  2 5 K M  -  8 0 €

 
N A D  2 5 K M  C E N A  D O H O D O U

 

S L A Ž A N Y

D R E V O  J E  N A Š T I E P A N É  N A  3 3 C M
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Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť priestorov
v budove školy, s. č. 1553, parc. č. 1538/2, na ulici 1. mája č. 22, k. ú. Zlaté Moravce,
s výmerou 116 m2, vhodné na kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu na jeden rok,
s cenou nájmu minimálne 26,- €/m2/rok.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 
zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola technická, 
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, do 19.02.2023, v označenej obálke:
“NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“
Termín obhliadky: 06.02.2023

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov. 
Bližšie inf. na tel. č. +421376403521, Ing. Krajčová Anna

www.zaluzie-cibula.sk
038 740 14 60 | info@zaluzie-cibula.sk

ŽALÚZIE I ROLETY I MARKÍZY I PERGOLY

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

ZĽAVA
-21%

Platí len na objednávky prijaté do 30. 4. 2022.
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ZĽAVA
-23%

Platí len na objednávky prijaté do 30.4.2023

14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ro a ponúka 
žitosť, ako 
nú lásku
ližšími a 

hajúcomm
nnýchh 
zopár

ných 
oloč-

10. februára 1763      
skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou 
Britániou a Portugalskom na jednej a Fran-
cúzskom aj Španielskom na druhej strane. 
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko 
a Habsburská monarchia.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0910 569 093

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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Obyvatelia môžu uvedenú službu
využiť v nasledujúcich termínoch:

 
8.2.2023 (STREDA) 15:00 - 16:00

22.2.2023 (STREDA) 15:00 - 16:00 
Miesto:

Mestský úrad ulica 1. mája 940, 
Zlaté Moravce 

1. poschodie - zasadacia
miestnosť

Potrebujete právnika? 

JUDr. Michal Cimmermann,
poslanec MsZ Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Advokátskou
kanceláriou CIMMERMANN v mesiaci FEBRUÁR

zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí majú na území mesta
a okresu Zlaté Moravce trvalý pobyt, bezplatné právne

poradenstvo.
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1J+S MALIARI

Jano Minár 0908 541 400

 

Simon Schmid 0949 121 722

 

jsmaliari.obyce@gmail.com

 

J+S MALIARI, OBYCE 
- KLASICKÉ MALIARSKE PRÁCE
- TAPETOVANIE
- STROJOVÉ MAĽOVANIE
- NÁTERY STRIECH
- MAĽOVANIE VODEODOLNÝMI FARBAMI
  KÚPEĽNÍ A KUCHÝŇ

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.

MESAČNÉ
BALENIE
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V odľahlých končinách brazílskych 
pralesov ešte stále žijú domorodé 
kmene podľa tradícií svojej kultú-
ry. Niektoré z nich nikdy neprišli do 
kontaktu s väčšinovým obyvateľ-
stvom. 

Kmeň Sateré-Mawé je jedným z 
pôvodných národov v štáte Amazonas. 
Názov Sateré znamená „ohnivá húse-
nica“, a Mawé je v preklade „inteligent-
ný a zvedavý papagáj“. Živia sa prevaž-
ne ako rybári, lovci a zberači, sú známi 
pestovaním guarany.

Len pred päťdesiatimi rokmi hro-
zilo, že kmeň Sateré-Mawé celkom za-
nikne. Jeho členov decimovali choroby 
ako aj ignorácia zo strany štátnych or-
gánov. Našťastie sa v intenzívnej spo-
lupráci s Cirkvou podarilo existenciu 
tohto kmeňa zachrániť a posilniť jeho 
identitu. V roku 1986 bola pre jeho ja-
zyk vypracovaná gramatika, zaviedli 
sa dvojjazyčné školy. Počet príslušní-
kov kmeňa Sateré-Mawé postupne na-
rástol na približne trinásť tisíc ľudí. 

Taliansky misionár Henrique Uggé 
strávil desaťročia prácou s domoro-
dým obyvateľstvom Amazónie. Uve-
domoval si dôležitosť zachovania jeho 
kultúry a jazyka. Preto v spolupráci s 
nadáciou ACN inicioval preklad biblie 
pre deti do jazyka Sateré-Mawé. V uply-
nulých týždňoch toto nové vydanie 
rozdali medzi tridsiatku osád.

Preklad je dielom miestnych kate-

chétov. Jeden z nich vysvetľuje: „Strá-
came náš jazyk a mali by sme bojovať 
za jeho zachovanie. Mnohé slová miz-
nú, pretože sme ich prestali používať v 
bežnej reči. Čitatelia si tak môžu oživo-
vať slovnú zásobu vo svojom materin-
skom jazyku.“

Kňaz Henrique hovorí: „Všetci 
radi počúvame, čítame a premýšľame 
o Božom slove vo svojom vlastnom ja-
zyku, v našom vlastnom kultúrnom a 
historickom kontexte.“ Preto je rád, že 
ľud Sateré-Mawé bude teraz môcť po-
čúvať biblické čítania aj vo svojej reči. 
Pripravujú sa tiež vydania ďalších du-
chovných a liturgických kníh vrátane 
audiokníh.

Detská Biblia od nadácie ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi prvýkrát vyšla v 
roku 1979. Odvtedy bola preložená do 
190 jazykov, vrátane domorodých. 

www.acnslovensko.sk

Bojujú o zachovanie svojho jazyka

» ACN
zdroj foto ACN
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»KÚPIM moto Jawa PIO-
NIER alebo BABETA zapla-
tím do 600e 0904 274 781
»Kúpim Malotraktor tová-
renskej výroby. Ponúknite 
0949 505 827 

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027  

»Predám šteniatka - bra-
dáč veľký čierny s PP. 0907 
586 677 

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124
»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452

»Predám starožitné rádio 
s gramofónom (r. v. 1955) 
a platne šesťdesiate roky, 
0949 217 287
»Predám rádiogramofón 
s dvoma reproduktormi 
24x34, r. v. 1985, 0949 217 
287

»Kúpim obraz nitrianske-
ho hradu a iné veci s té-
mou nitrianskeho hradu. 
0915 719 088
»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905 651 837

»46 ročný Ženatý hľa-
dá Kamarátku aj staršiu 
0907 328 041
»50r hľadá ženu SMS 
0910 652 020
»52MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 
6Or. NA ZOZNÁMENIE. 0907 
119 860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

Príklad:
RP ZM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice

36
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00
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ka na predaj:

AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

eshop.zenitsk.sk

Ultralight 2/10 
číra

10,57 € /m2 s DPH

-30%

Exolon 7/16 BF 
bronz

20,81 € /m2 s DPH

-25%

13
-0
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Nízke teploty počas zimných mesiacov 
majú vplyv na naše zdravie. Ohrozujú 
nielen malé deti, ktoré ešte nemajú do-
statočnú schopnosť tepelnej regulácie, 
ale i seniorov, pretože starší ľudia sú cit-
livejší na chlad ako mladší dospelí a ťaž-
šie sa prispôsobujú teplotným zmenám. 

Zimné počasie ťažšie znášajú najmä 
ľudia, ktorých trápia cievne ochorenia. Pre 
nich je dôležité, aby dbali na vyhýbanie sa 
rýchlej chôdzi na studenom vzduchu, preto-
že vdychovaním studeného vzduchu môže 
dôjsť k zúženiu ciev a tým k vyvolaniu srd-
cového záchvatu. „Najmä pacienti s angínou 
pectoris, teda tí, ktorí trpia na nedokrvenie 
srdca, by mali spomaliť chôdzu a mali by 
minimalizovať aktivity v mrazivom počasí“, 
hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva Bratislava. Keďže nízke teploty spôsobujú 
dočasné zúženie krvných ciev, zimné mrazy 
sú nebezpečné taktiež i pre pacientov so 
zvýšeným krvným tlakom . „Zužovanie ciev 
v mrazivom prostredí zvyšuje krvný tlak, 
pretože väčší tlak je potrebný na pretlačenie 
krvi cez zúžené cievy“, objasňuje odborníč-
ka. Chlad môže mať tiež nepriaznivé účin-
ky na dýchací systém a zhoršiť ochorenia 
dýchacích ciest, ako je astma a chronická 
obštrukčná choroba pľúc. Dýchanie stude-
ného vzduchu môže dráždiť dýchacie cesty a 
vyvolať problémy s dýchaním, kašeľ a u nie-
ktorých môže spustiť astmatický záchvat. Vy-

stavenie sa nízkym teplotám taktiež potláča 
imunitný systém, a tým sú ľudia náchylnejší 
na infekciu. Najviac sú ohrození s oslabenou 
imunitou, tiež tí ktorí len nedávno prekonali 
ochorenie a preťažení ľudia, ktorí žijú v dlho-
dobom strese. Ohrozenou skupinou sú ďalej i 
ľudia bez domova, ktorí sú priamo ohrození 
podchladením, čo je stav ohrozujúci život.

Aké oblečenie zvoliť?
Pri extrémne nízkych teplotách je bez-

pečnejšie ostať doma, a ak už nám treba ísť 
von, je dôležité sa dobre obliecť. Odborníci 
radia obliecť si viac tenších vrstiev obleče-
nia, pretože tie zachytávajú teplý vzduch 
a tak telo udržia teplejšie ako jedna hrubá 
vrstva. Dôležité je nezabudnúť na čiapku, 
šál a tiež na rukavice a teplé ponožky, pre-
tože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok 
do životne dôležitých orgánov a prietok krvi 
do končatín sa znižuje. Dôležité je i vyhnúť 
sa vdychovaniu studeného vzduchu, a to 
napríklad prekrytím dýchacích ciest šálom 
či lyžiarskou maskou.

V zimnom období je dôležité si dať po-
zor na konzumáciu alkoholu. „Alkohol vše-
obecne spôsobuje rozšírenie ciev, čo vo von-
kajšom studenom prostredí môže byť veľmi 
nebezpečné“, vysvetľuje lekárka Šranková. 
Pri vypití väčších dávok alkoholu môže 
dôjsť k otupeniu pocitu chladu, k privode-
niu si spánku a poruche vedomia, pri kto-
rých hrozí riziko úmrtia na podchladenie.

Mrazivé teploty 
sú pre náš organizmus záťažou

» ren
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Internetová rezervácia: www.30rokov.sk DOPRAVA ZADARMO!
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len za 5,95 €
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
96
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

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 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com


