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POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

č. 6 / 10. február 2023 / 27. rOčNÍK

V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka

13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Moštenec, 
Milochov, Orlové, Podmanín, Považská 
Bystrica, Považská Teplá, Považské Pod-
hradie, Praznov, Šebešťanová, Dolný 
Lieskov, Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udiča, Horné 
Kočkovce, Hrabovka, Nosice, Púchov, Be-
luša, Dolné Kočkovce, Horovce, Lednické 
Rovne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horný 
Lieskov, Jasenica, Papradno, Stupné, 
Dohňany, Dolná Breznica, Lúky, Lysá pod 
Makytou, Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA
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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
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ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
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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.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Od tohto roku sú zavedené celo-
slovenské evidenčné čísla vozidiel 
(EČV), pričom na nových typoch EČV 
už nie je skratka okresu.

Evidenčné čísla sú po novom viazané 
na vozidlo, nie na majiteľa. „Vlastník si 
pri predaji vozidla môže ponechať  tabuľ-
ky s evidenčným číslom, ktoré následne 
môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ in-
formuje Ministerstvo vnútra SR. Zrušil sa 
dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v 
tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlá-
si vozidlo na svojom dopravnom inšpek-
toráte a potom ho nový vlastník prihlási 
na svojom inšpektoráte.

Ako rezort vnútra uviedol, EČV s 
pôvodným dizajnom sa budú vydávať 
do vyčerpania skladových zásob od pre-
chádzajúceho externého dodávateľa. Na 
dopravných inšpektorátoch sa teda ešte 
stále míňajú zásoby vyrobených EČV. Ak 
však vlastník či prevádzkovateľ vozidla 
požiada o celoslovenskú EČV s novým 
dizajnom, polícia mu to umožní. „Nové 
tabuľky dostane tiež každý, kto požiada 
o zmenu držby či vlastníctva vozidla ale-
bo o výmenu tabuliek prostredníctvom 
elektronických služieb,“ uvádza minis-
terstvo vnútra, ktoré v uplynulých dňoch 
oficiálne predstavilo modernú linku na 
výrobu tabuliek s evidenčnými číslami 
vozidiel, ktorú od začiatku roka zabez-
pečuje štátna akciová spoločnosť Auto-
mobilové opravovne MV SR. Prevádzka 
sídli v Banskej Bystrici.

Výrobu tabuliek v réžii štátu ohlási-
lo ministerstvo vnútra začiatkom roku 
2022, keď pre štát začal vyrábať tabuľky 
nový dodávateľ. „Téma tabuliek bola 
v našej krajine dlhé roky takpovediac 
tabu, môjmu manažmentu v rezorte 
vnútra sa však po 20-tich rokoch poda-
rilo vymeniť dlhoročného dodávateľa za 
lacnejšieho dodávateľa z Čiech. Už vtedy 
však naše automobilové opravovne prišli 
s myšlienkou, že by sme ich dokázali vy-
rábať vo vlastnej réžii. Po dvoch rokoch 
je to realita a aj vďaka tejto zmene uspo-
ríme z verejných financií ďalšie milióny 
eur,“ povedal minister vnútra Roman 
Mikulec na tlačovej konferencii v priesto-
roch prevádzky.

Tabuľky majú nový dizajn
Nový dizajn tabuliek vznikal na pôde 

Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej 
školy výtvarných umení. Študenti 3. a 4. 
ročníka pripravili šesť návrhov, zvíťazila 
práca študentky Simony Čásarovej. Pod-
ľa slov vedúceho katedry Michala Tor-
naya, konečnému dizajnu predchádzala 
hĺbková rešerš dizajnov EČV používa-
ných vo svete. Analyzovali parametre 
použitých písmen, pričom zohľadnili po-
žiadavky ministerstva vnútra na čitateľ-
nosť, jedinečnosť a nemodifikovateľnosť 
znakov. „Vo veľkej miere sme zvýšili či-
tateľnosť značky, tvary sú taktiež prispô-
sobené špecifikám výrobného procesu,“ 
spresnil Michal Tornay.

Evidenčné čísla vozidiel po novom

» ren

V našich črevách sa nachádzajú pro-
spešné mikroorganizmy - najmä bak-
térie a kvasinky - črevný mikrobióm. 
Sú veľmi dôležité pre náš organizmus.

„Probiotiká sú dôležité pre správ-
ny vývoj a funkciu imunitného systému 
a trávenie niektorých zložiek potravy. 
Chránia pred škodlivými mikroorganiz-
mami a pred rozvojom alebo zhoršením 
niektorých ochorení,“ uvádza rezort 
zdravotníctva na svojom Facebookovom 
profile a pokračuje:  „Na zabezpečenie 
prirodzenej funkcie črevného mikro-
biómu je potrebná pestrá a rozmanitá 
strava. K narušeniu flóry môže dôjsť na-
príklad infekciou, užívaním antibiotík, 
požívaním väčšieho množstva alkoholu, 
zlou stravou, stresom, ožarovaním alebo 
užívaním niektorých liekov“. 

Kde ich hľadať: Probiotiká sú živé 
mikroorganizmy, napríklad laktobacily, 
bifidobaktérie, kvasinky, ktoré môžu mať 
pri dostatočnej dávke prospešné zdravot-
né účinky. Ich zdrojom sú jogurty, bryn-
dza, kefír, kyslá kapusta, kvasené uhorky. 
Dočasne môžu podporiť oslabené alebo 
narušené funkcie trávenia napríklad pri 
užívaní antibiotík, niektorých ochore-
niach alebo nesprávnom stravovaní.

Kedy užívať probiotiká:
- Pri niektorých bakteriálnych a víruso-
vých hnačkách.
- Pri cestovaní, napríklad pri cestovateľ-

ských hnačkách.
- Pri ochoreniach ako napríklad syndróm 
dráždivého čreva, chronická zápcha.
- Pri hnačkách po diétnych chybách.
- Pri užívaní niektorých liekov, napríklad 
antibiotík.

Užívanie probiotík môže byť riziko-
vé pre pacientov:
- s poruchami imunity (vážne imunode-
ficiencie)
- so závažnými chronickými ochorenia-
mi, napríklad syndróm krátkeho čreva 
u detí
- s onkologickými ochoreniami

Ako potrava pre telu prospešné 
mikroorganizmy slúžia zasa prebiotiká. 
Obsahujú ich napríklad jablká, kapusta, 
špargľa, čakanka, pór, cibuľa, cesnak, 
ovos, strukoviny. S výberom probiotík a 
prebiotík vám pomôže lekárnik, ktorý po-
radí aký typ si vybrať a ako ho správne uží-
vať,“ uzatvára Ministerstvo zdravotníctva.

Probiotiká pre naše zdravie

» ren
zdroj foto pixabay
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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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Zateplenie domov,

fasády, nátery fasad, 

rekonštrukcie domov 

a bytov,

zámková dlažba,

oplotenia, strechy,

altánky, prístrešky,

izolácie.

0910 331 137
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Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE
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 PROTIPOŽIARNE DVERE
V ponuke máme aj

0
9
-0
0
5

OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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povazsko@regionpress.sk
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V období, kedy náš organizmus vy-
žaduje zvýšený prísun vitamínov, 
by sme nemali zabúdať na kapus-
tu. Pestuje sa už viac ako 400 rokov 
a v minulosti bola považovaná za 
všeliek. V starom Grécku kapuste 
dokonca pripisovali božskú moc a 
stavali jej oltáre.

Mikroorganizmy, ktoré sa nachá-
dzajú v kapuste podporujú zdraviu 
prospešné baktérie v črevách a tie 
uľahčujú trávenie, vstrebávanie živín 
a využitie vitamínov skupiny B. Táto 
zelenina podporuje i látkovú výmenu a 
má odvodňujúci účinok, čím umožňuje 
rýchle odstraňovanie odpadových lá-
tok z tela.

Kyslá kapusta a účinky na zdravie
Kyslá kapusta obsahuje viac vitamí-

nu C ako čerstvá. Bohatá je aj na beta-
karotén, minerálne látky ako draslík, 
vápnik, fosfor, železo, zinok a horčík. 
„Obsahuje tiež kyselinu listovú-vita-
mín B9 a vlákninu. Napomáha hojeniu 
rán a zlepšuje zrážanlivosť krvi. Znižu-
je hladinu krvného tlaku, má protizá-
palové a antibiotické účinky, znižuje 
hladinu cukru v krvi,“ vyratúva odbor-
níčka z Poradne zdravia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva Brati-
slava. Vedecké výskumy dokazujú, že 
kyslá kapusta pozitívne bojuje aj proti 
rakovinotvorným bunkám či samot-
ným nádorovým ochoreniam. Pozitív-
ne vplýva aj na náš mozog a nervy.

Stačí 200 gramov denne
Typická kyslá chuť kvasenej kapusty 

je zapríčinená kyselinou mliečnou, 
ktorá vzniká kvasením cukrov pôsobe-
ním baktérií mliečneho kvasenia. Už 
200 gramov kyslej kapusty denne po-
kryje množstvo všetkých bioaktívnych 
látok prospešných pre naše zdravie, 
zvyšuje odolnosť imunitného systému 
proti vírusom či infekciám, či už ide o 
prechladnutie, alebo chrípku.

Zdroj informácií: 
RÚVZ BRATISLAVA

Kyslá kapusta ako liek

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

15. februára 1947        
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu 

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim Malotraktor tová-
renskej výroby.Ponuknite 
0949505827
»Predám Opel Corsa 1,2 
benzín, rok 2007, najazde-
ných 101.000 km + letné 
kolesá. Cena: 3550 €. Tel: 
0907 357 026

»Kupim byt v hotovosti ih-
ned do 105000eur, volajte 
t.c 0950380244

»47r. hlada priateľku 
0944734708

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PB 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba ne-
funguje 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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VYPRATÁVANIE
domov bytov

a nebezpečného
odpadu

azbest, eternit

0910 331 137
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www.palivovedrevopetrik.sk
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PRE PODANIE

SI INZERÁTU

PÍŠTE NA
povazsko@regionpress.sk

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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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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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
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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 €


