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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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0903 376 067 8
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Stredisko starostlivosti o tvár
Špecializácia na problematickú tvár mládeže

Prístrojové čistenie pleti
Programy pre starnúcu pleť

Internetový obchod s individuálnym poradenstvom

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice, +421 944 999 896
Máme pre Vás pripravené novinky
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur, 
Želiezovce 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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
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Nádej zvykne trvať iba krátko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spo-
ľahneme iba na nádej. Ak si myslíme, 
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme 
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

Nechcem hodnotiť prezidenta Bene-
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu 
prezidenta Československa 19. júna 1946. 
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že 
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je 
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme 
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo po-
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.

Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komu-
nistického prevratu v roku 1948. Pražský 
Václavák bol do posledného miesta plný 
nadšených budovateľov povojnovej re-
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili 
po zmene, túžili po spravodlivosti, po-
koji, práci a slušnom živote. Spomienky 
na prvú republiku boli ešte celkom živé. 
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre-
javom davu oznámil: „Práve sa vraciam 
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 
ráno som pánovi prezidentovi republiky 
podal návrh na prijatie demisie minis-
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto 
roku. A súčasne som pánovi prezidento-
vi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť 
vláda doplnená a rekonštruovaná. Mô-
žem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli po-
dané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa 
Gottwalda na Václavskom námestí 25. 
februára 1948. Z prejavu hlupáka so sil-
ným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu, 
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na 
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k 
alkoholizmu, notorického klamára a za-
kladateľa „našizmu“ v našich končinách 
až na Hradčany.

Povojnová polodemokracia v Čes-
koslovensku sa skončila. Komunisti , 
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocen-
ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí 
plagiovať) dokonale využívajú chyby 
svojich politických rivalov a konečný 
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila, 
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej to-
talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vô-
bec našla, na to odpoveď poznáme.

Stojí za to si pripomenúť nástup a 
pád Beneša. Nádej na demok-
raciu a pád demokracie. 
Pretože všetko je tak veľmi 
nápadne podobné!

Pekný týždeň, už fakt 
letný, vážení čitatelia.

S pozdravom

19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti 20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?

22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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»PREDÁM ALEBO VYMENÍM 
NISSAN XTRAIL 4X4,2010 ZA 
NAVARA, FORD RANGER A 
POD. 0911501719

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim katalyzátor. 0951 
602 044
»Kúpim pojazdné osobné 
auto a dodávku. Aj bez špz 
a stk. 0918495956
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Predám rodinný dom v 
Dolnej Seči, štvorec, 14 ár 
pozemok. 0915067396

»Predám st. pozemok 
520m2 v lese na samote 
v Horší. Na pozemku malá 
chatka s elektrikou. Cena 18 
000€. 0908631642

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám kladivkový šro-
tovník, veľkú káru cena do-
hodou 0911276743

»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón 
0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa

a okresy NZ, GA, HC, TT, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťaž-
ké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní 
ľudia v  nej sa vždy snažili pomáhať 
svojim pacientom. 

V  areáli bolo ticho a  nesmeli tam 
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok 
sa stretávali primári oddelení s  patoló-
gom a  riaditeľom a  vyhodnocovali po-
chybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich 
poučili a  už sa neopakovali. Podobné 
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach, 
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý 
systém práce a pravidlá. V časoch socia-
lizmu si nemohli kúpiť všetky prístroje 
a  medikamenty zo západu, ale snažili 
sa študovať najnovšie metódy a postupy. 
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi, 
navštevovali lekári doma. 

Prišla revolúcia a  padol komunistic-
ký režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že 
v nemocnici budú najmodernejšie prístro-
je a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú 
časť nemocnice rozkradli. Lekári s  poli-
tikmi privatizovali všetko, kde sa dalo 
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach 
predražených prístrojov, informačných 
systémov a iných službách pre nemocni-
cu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko 
medzi ošarpanými budovami a pripomí-
na čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom 
prvom pacientom zinkasovali a  na tom 
druhom si to nechali preplatiť od štátu. 
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na 
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcit-
ných špekulantov. Pacienti čakali v  ne-
konečných radoch na vyšetrenia a drahé 
prístroje boli už popoludní vypnuté. 

Zdravotné poisťovne si stavali honos-
né budovy a nemocnica chátrala. Mnohí 
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pa-
cientom. Niektorým zaslepili oči peniaze, 
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešené-
ho stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do 
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo 
si za tento neuveriteľný organizačný ne-
poriadok, kde sú ohrozované ľudské živo-
ty, musia platiť povinné zdravotné poiste-
nie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj 
za to, že budú obslúžení v  plánovanom 
čase. A dávali úplatky. 
Môj otec kedysi riadil 
takúto nemocnicu. 
A  neskôr sa bál do 
nej ísť ako pacient. 
Bolo mu z  toho smut-
no. Mal šťastie. 
Zomrel doma.

Nemocnica

» Ján Košturiak
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LV 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 
nefunguje u operátora 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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA 

AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Šarovce

Najnižšie podanie: 16 600,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 13.07.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká interaktívna sála, v 
suteréne, MEDIAHAUS, s.r.o., 
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Dražobná zábezpeka: 4 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 88, postavený na parc. č. 
55/19. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako 
parc. č. 55/19, par. č. 55/20, parc. č. 55/25 o celkovej výmere 1 574 m2, 
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 281, k.ú. 
Veľké Šarovce.

Kontakt: 0911 833 869
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Očakáva sa, že stúpne počet prepa-
dávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť 
iba so zavretím škôl. Neprospievajú-
ci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej 
deštrukcie školstva politikou, ktorá 
degradovala vzdelávanie. 

Netreba však ignorovať aj fakt, že 
sa na vedomostiach odrazilo i zatvo-
renie škôl a online vzdelávanie, ktoré 
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes 
sú školy otvorené, vrátila sa rutina: 
výklad - domáca úloha - písomka. Uči-
telia sa snažia dohnať zameškané, no 
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvori-
vejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a 
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný 
priebeh vyučovania. Z rôznych strán 
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné pre-
vierky, ktoré legislatíva nepožaduje. 

Žiaci do seba musia nalievať učivo. 
Akoby sa časť z neho nedala presunúť 
do ďalšieho školského roka! Rýchly vý-
klad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť 
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdá-
kov, ale na tých, ktorým to myslí po-
malšie alebo majú poruchu učenia.

Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí ne-
zvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by 
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata 
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy. 
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne 
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin 
alebo nariadiť dochádzku do letnej 
školy. Preto sa zdá byť najľahšou ces-
tou prepadnutie za niečo, za čo dieťa 

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí zna-

menať opakovanie ročníka. Možno 
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak 
neprospel z max. 2 predmetov. Potom 
sa musí v lete doučiť podľa okruhov 
skúšky od školy. Ak dostane známku 
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje. 
Na opravnej skúške môže byť po sú-
hlase školy prítomný aj rodič. Je teda 
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu. 
Ak má žiak na konci školského roka 3 
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo 
iba dištančné vzdelávanie. 

Ak sa na úroveň pätorky dostal 
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné vý-
sledky, je na škole, aby zohľadnila ne-
dostatky dištančného vzdelávania. Ne-
verím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka 
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho 
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len 
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto 
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a do-
háňať učivo na úkor kvality. Ak z tých-
to dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia 
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči 
známke do troch dní po vysvedčení. 
Predpokladá to však zvládnutie polroč-
ného učiva na komisionálnej skúške.

Epidemické opatrenia ohrozili 
psychiku našich žiakov, a preto treba 
mať stále na vedomí to, že sme zažili 
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši po-
kojne, s porozumením a ľudsky.      

Prepadnutí a ako neprepadnúť 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ



LV21-24 strana- 7

služby, bývanielevicko
7

5
9
-1
1
2

Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

DARČEKOVÉ POUKÁŽKYMiriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti
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Tak, ako v letnom období by z hľa-
diska prevencie malo byť tabu kon-
zumovanie majonézových šalátov, 
o to viac je lepšie pridávať na jedál-
ny lístok šaláty zelené.

Hlávkový šalát je v lete súčasťou 
takmer každého zeleninového tanie-
ra, alebo aspoň vizuálnym spestrením 
našich pokrmov. Jeho hodnota je však 
väčšia ako len ozdobná, pretože obsa-
huje množstvo zdraviu prospešných 
látok.

Šalát objavili a kultivovali už starí 
Egypťania, využívali aj semená tejto 
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho 
spoznali aj Gréci a Rimania. V 18. sto-
ročí už bolo rozšírené jeho pestovanie 
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať 
z rôznych kultivarov hlávkového šalá-
tu – cukrový, červenkastý, kučeravý, 
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalá-
t.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamí-
nov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný 
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka, 
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho 
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka 
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová 
z Poradne zdravia.

Konzumácia šalátu nám môže po-
môcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní 
náš imunitný systém, odstráni únavu, 
podporí okysličenie buniek, zabezpečí 
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom 

organizme, posilní nervy a pre nízky 
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii 
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým 
viac obsahuje antioxidantov a tie za-
braňujú vzniku zápalových procesov.

Vitamín C a betakarotén v šaláte 
chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje 
prietok krvi a tým zabraňuje vzniku in-
farktu. Draslík prítomný v hlávkovom 
šaláte znižuje krvný tlak a výhodný 
pomer omega-3 a omega-6 mastných 
kyselín má priaznivý vplyv na zvyšo-
vanie hladiny HDL cholesterolu(„dob-
rého cholesterolu“) a zároveň na zníže-
nie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
Je preukázané, že zelená zelenina zni-
žuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dô-
vodom je nízky glykemický index, 
ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny 
cukru v krvi.  

Nezabúdajte na konzumáciu 
hlávkového šalátu

» red  Zdroj: Fb RUVZ BA

Dospelého syna alebo manžela nemá 
doma každá žena. Ale fajn priateľov 
či dobrých susedov hádam áno.

Ak sa už počas opaľovania na slnku 
spálite, koža vám doslova horí, je ne-
skoro mentorovať a pripomínať zásady 
zdravého opaľovania. Mimochodom, 
zásoby vitamínu D – tak prepotrebné-
ho v týchto pandemických časoch do-
čerpáte aj pohybom v tieni, nemusíte 
sa vystavovať priamemu slnečnému 
žiareniu.

Prišlo sa na to vlastne n áhodou a 
v rámci prvej pomoci, ak nemáte pri 
sebe špeciálne liečivé dermálne gely, 
neprotestujú ani dermatológovia. Na 
popálenú pokožku v štádiu prudkého 
začervenania – zápalu a pálivej bolesti 
pomôže holiaca pena.

Má to však jeden háčik – musí obsa-
hovať mentol, teda, musí byť chladivá. 
Dobré je, ak obsahuje aj zložku aloe 
vera, ale tú kvalitnejšie holiace peny 
obsahujú. Treba ju naniesť v dostatoč-
nej vrstve na postihnuté miesto – rame-
ná, krk, chrbát či stehná a pol hodine 
spláchnuť vlažnou až studenou vodou 
a zopakovať ďalšiu aplikáciu peny.

Vhodnejšie je, samozrejme, sa pripra-
viť na leto a opaľovanie, ak už musí byť 
a zásobiť sa ochrannými prostriedkami 
a liečivými gelmi v lekárni vopred.

Mimochodom, počas pobytu na 

slnku je nevyhnutná prikrývka hlavy 
a dostatočný príjem nealkoholických 
a nie veľmi vychladených tekutín. Na 
cestu do vlaku počas horúcehop dňa je 
zas príjemné mať pri sebe v igelitovom 
vrecúšku navlhčený uterák. Urobí vám 
dobre aj pri dlhších cestách autom, je 
bezpečnejší ako klimatizácia. Stačí po-
ložiť na krk.

A pozor na úpal a úžeh – ako ich ro-
zoznáte? Úpal je stav, ktorý vzniká pri 
prehriatí organizmu.Za úpal viníme 
vysoké teploty avšak za úžeh môže 
slnko.Úžeh je spôsobený dlhodobým 
pobytom na slnku. Prvá pomoc – chlá-
dok, dostatok tekutín, chladnejšia 
sprcha, v prípade horúčky aj lieky proti 
horúčke. Ak sa vám však stav postih-
nutého nepozdáva, treba s ním určite 
za lekárom. Laik by liečiť nemal, môže 
iba poskytnúť pomoc.

Prvá pomoc 
po spálení pokožky na slnku

» red

V malebnom prostredí stredného 
Považia, severovýchodne od Nové-
ho Mesta nad Váhom sa na vápen-
covom brale vypína hrad Beckov. 
Jeho studňu stráži drak menom 
Blundus a v hradnej kaplnke pre-
býva zázračná Beckovská madona.

K hradu Beckov vedie asfaltová ces-
ta s bezbariérovým prístupom priamo 
z obce Beckov. Začína na východnom 
konci námestia so súsoším Najsvätejšej 
Trojice, vedie popri kostole sv. Štefana 
kráľa a dovedie vás až ku križovatke. 
Odbočením vľavo sa po vydláždenej 
ceste dostanete k hradu. Od obecného 
námestia tam prídete pešo za približne 5 
minút a cesta je vhodná pre všetky veko-
vé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo-
je bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich 
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

Zaujme katapult, kováčska 
vyhňa aj Beckovská madona

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho 
areálu jeden turistický okruh. Na dol-
nom nádvorí isto zaujme obliehací stroj 
– katapult aj jedinečné kováčske rekor-
dy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu, 
kde uvidíte ukážky tradičných techník, 
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú min-
cu s beckovským motívom. V priľahlých 

objektoch sa nachádza Expozícia arche-
ológie a stavebného vývoja opráv na hra-
de, v ktorej nájdete zbierkové predmety 
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich 
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na 
drevenú sochu draka menom Blundus, 
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke 
môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy 
známej ako Beckovská madona. V hor-
nom hrade sa môžete tešiť na výstavu 
stredovekej hygieny a kúpeľníctva a ob-
javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánsz-
keho, beckovského rodáka a najznámej-
šieho uhorského maliara.

Pre záujemcov majú na hrade Beckov 
nachystané aj špeciálne prehliadky so 
sprievodcom a počas celej sezóny pri-
pravujú pre návštevníkov množstvo pú-
tavých podujatí.

Hrad Beckov sa môže pýšiť 
bohatou históriou

Hrad Beckov je národnou kultúrnou 
pamiatkou a prvé písomné zmienky o 
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského 
kráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. sto-
ročia boli vybudované najmä priestory 
horného hradu a severný palác a na 
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod-
nej časti horného hradu postavená úto-
čisková veža. V 14. storočí využil mocen-

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák 
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal 
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiah-
lej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom 
hradu stal veľmož poľského pôvodu Sti-
bor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje 
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohat-
stvo zároveň investoval do majestátnej 
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte 
zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mo-
tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela 
Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvost-
ný inventár kaplnky patrila predovšet-
kým socha Madony, vyrobená zo vzác-
neho limbového dreva. Rod Stiborovcov 
však spravoval hrad iba do roku 1434, 
keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší. 
Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto 

významného rodu. O tri roky neskôr da-
roval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlo-
vi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento 
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov 
až kým ich nepostretol rovnaký osud 
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli 
po meči. V roku 1729 sa na hrad prenie-
sol požiar z mestečka a hrad ako obytné 
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske 
záchranné práce prebehli už v roku 
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná 
strecha v snahe zachrániť zbytky muro-
vanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no 
najmä archeologický výskum, prebehli v 
70. rokoch minulého storočia, čo umož-
nilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.

Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho 
bohatú históriu

ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič
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Obsluha a údržba 
zariadenia na úpravu osív

Manuálnu zručnosť
Vodičský preukaz B

Prácu na trvalý pracovný pomer
Nástupný plat 900 € + bonusy

 Priemerná mzda v našej spoloč-
 nos� na tejto pozícii je 1180 €
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Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí 

alebo mailom  Monika.Kondacova@rudolph-log.com

 

alebo telefonicky 0908 991 121

 .

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• Nástup možný IHNEĎ
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 110 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• S oprávnením na VZV   

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny 

sviatok +150% z

 

priemerného zárobku 
Stravné lístky 4 EUR/deň – 77,5 % hradí zamestnávateľ

Hľadáme do našej Levickej pobočky:

 SKLADNÍKOV / SKLADNÍČKY
• Práca na plný úväzok od 4,50 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70 EUR/hod.
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23. júna 1955
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštát-
na spartakiáda

Výročia a udalosti
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Sociálna poisťovňa od minulého roka 
ponúka svojim klientom možnosť 
požiadať o niektoré druhy dávok 
prostredníctvom elektronických for-
mulárov. Najprv poisťovňa umožnila 
poistencom takto požiadať o pande-
mické dávky. 

Ide aj o novú dávku tehotenské. Zave-
denie elektronickej formy žiadostí umož-
nilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a 
za desať mesiacov eviduje už takmer 620 
tisíc elektronicky podaných žiadostí o 
vyššie uvedené dávky. Táto jednoduchá 
on-line forma podávania žiadostí je po-
hodlná, šetrí žiadateľom o dávku čas a 
chráni ich zdravie.

Elektronické formuláre pre jednotli-
vé typy dávok sú zverejnené na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne v rubrike 
Portál e-Formulárov. Ak ich poistenec vy-
užije a vyplní, dostávajú sa do informač-
ného systému poisťovne na spracovanie 
a vybavenie. Bezkontaktný spôsob po-
dávania žiadostí skracuje čas a adminis-
tratívnu záťaž obom stranám – klientom 
aj zamestnancom Sociálnej poisťovne. 
E-formuláre sú pre občana jednoduch-
šie na vyplnenie a nahrádzajú papierové 
dokumenty. Zároveň mu šetria čas, ke-
ďže nemusí osobne navštíviť pobočku a 
zefektívňujú vzájomnú komunikáciu.

E-formuláre k pandemickej PN 
a OČR využívajú poistenci od 31. júla 

2020. Do konca mája t.r. Sociálna pois-
ťovňa spracovala 408 063 elektronicky 
podaných žiadostí o pandemické dávky 
nemocenské, 53 797 žiadostí o ošetrovné 
a ďalších 148 560 čestných vyhlásení k 
žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o novú dáv-
ku tehotenské podalo prostredníctvom 
e-formulára zatiaľ 8 139 tehotných mami-
čiek. Sociálna už týmto spôsobom prijala 
a spracovala spolu 618 559 e-formulárov.

Počas viac ako rok trvajúcej mimo-
riadnej situácie v období od 1. apríla 2020 
do konca mája 2021 Sociálna poisťovňa 
vyplatila svojim poistencom takmer 800 
tisíc pandemických dávok nemocenské 
(793 797) a ďalších viac ako 660 tisíc dá-
vok pandemické ošetrovné (664 292). 
V období od 1. do 31. mája 2021 zároveň 
Sociálna poisťovňa tehotným mamič-
kám vyplatila predbežne viac ako 17 tisíc 
dávok tehotenské (17 633). O viac ako 40 
percent zo všetkých týchto dávok pritom 
klienti požiadali práve elektronicky pros-
tredníctvom e-formulárov.

Niektoré dávky 
možno žiadať aj elektronicky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: levicko@regionpress.sk
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950 € + bonusy
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Štúrove

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 

Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 

Miesto práce

Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697

0917 465 632

0915  663 240

0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

25

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091
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VODIČ  
KAMIÓNA

3000€ - 3500€  brutto

Garancia od 2000€  netto
Základná znalosť nemeckého, 

alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva

 Vybavíme všetko 
potrebné pre prácu 
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 
job@simon-fleisch.de

+421 944 995 400

Práca 
v Nemecku
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 
  A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO 
  NA ŽIVNOSŤ


