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Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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26. marca 1979  
premiéri Egypta a Izraela Anvar Sadat a Menachem Begin a prezi-
dent USA Jimmy Carter podpísali vo Washingtone mierovú zmluvu

Výročia a udalosti

Za účasti zástupcov obchodníkov 
podpísali v uplynulých dňoch na Mi-
nisterstve pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR (MPRV SR) Deklaráciu o 
cenovej stabilite potravín.

„Som veľmi rád, že ako Zväz obcho-
du Slovenskej republiky (ZO SR), tak aj 
Slovenská aliancia moderného obchodu 
(SAMO) dnes vyjadrili dobrú vôľu pri 
udržaní cenovej stability základných po-
travín pre našich spotrebiteľov. Žijeme v 
neľahkých časoch a verím, že podpisom 
tohto dokumentu sa aj naplnia očakáva-
nia upokojiť vzniknutú situáciu, ktorú 
vyvolali zvýšené ceny energií. Tie sa 
následne pretavili aj do finálnych cien 
potravín a my musíme reagovať. Preto 
vznikol zoznam konkrétnych 13 základ-
ných potravín, ktorých cenu musia mať 
naši spotrebitelia garantovanú,“ uviedol 
na tlačovej konferencii minister Samuel 
Vlčan.

Členovia SAMO a ZO SR sa podpisom 
tohto dokumentu zaväzujú k tomu, že pri 
cenotvorbe základných druhov potravín 
budú pristupovať férovo, citlivo a zohľad-
nia mieru svojich zvýšených vstupov a 
prevádzkových nákladov. Ďalej deklaru-

jú, že trend vývoja spotrebiteľských cien 
a marží základných druhov potravín 
bude vyvážený a najmä bez odchýlok v 
neprospech spotrebiteľa. Pri uplatňovaní 
Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci 
udržania cenovej stability potravín bude 
dodržiavaná platná legislatíva, ako aj 
predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.

Súčasťou dokumentu je aj zoznam 
potravín, pri ktorých sa obchodníci za-
viazali vytvoriť ich cenovú stabilitu: 
dusená šunka bravčová, kurča pitvané, 
bravčové párky, rožok biely obyčajný, 
ovocný jogurt, chlieb (pšenično-ražný), 
čerstvé maslo, kuracie prsia – rezne, syr 
eidam tehla (45% t.s.), slepačie vajcia 
(veľkosť M), bravčové karé, mlieko trvan-
livé polotučné a pšeničná múka polohru-
bá výber.

Garantujú ceny 
niektorých potravín

» ren

Ilustračné foto. autor Couleur pixabay

»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú. Tel. 0903 517 
742
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARY PIO-
NIER JAWA MUSTANG 
ALEBO SIMSON AJ PO-
KAZENY PLATIM IHNED 
0915215406

»Dám do prenájmu 1,5 
izb. byt vo Svätom Juri, 
kompletne zariadený 
.cena 350 € / mesiac + 
energie. tel 0903 754 
221, 0903 479 493
»Prenajmem 2 izb. za-
riadený byt v novostav-
be, centrum Pezinka, 
voľný od 1.4.2022. Tel. 
0903 252 987

»Kúpim vinohrad v Bra-
tislave, Svätom Jure, 
Pezinku, Modre alebo 
okolí. 0918 479 756
»Kúpim garáž v Modre. 
tel. 0910 433 209
»Kúpim RD - celoročne 
obývateľnú chatu PK, 
Modra, Vištuk, Šenkvi-
ce, Dubová, Doľany, 
Jablonec do 150 000 
tis. €, platba v hotovos-
ti. TEL. 0907 093 386
»Kúpim dom do 85000. 
0949 375 038

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682 

»Predám trafo na om-
račovanie prasiat, cena 
40 €. Tel 0902 624 543

»SYMPATICKA 56 R HLA-
DA PRIATELA NA ZOZNA-
MENIE 0940642703

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Dňa 22.3.2022 sme si 
pripomenuli 6. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka 
a pradedka Rudolfa 
Saba. S láskou a úctou 
na neho spomína rodi-
na. Kto ste ho poznali 
venujte mu tichú spo-
mienku.
 

Dňa 29.3.2022 si pri-
pomíname 40 výročie 
úmrtia nášho brata La-
dislava Krasňanského 
z Cajle. S láskou spomí-
najú sestra Eva, Mária, 
Hela s rodinou a švag-
rine Anka a Viera. 

Dňa 31.3.2022 si pripo-
menieme prvé výročie 
úmrtia mojej sestry 
Anny Backovej Hladkej 
z Jablonca. S úctou a 
láskou spomína sestra 
Jana s rodinou. 

Občianska
riadková
inzercia

SPOMIENKY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PK medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 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 nefungu-
je u operátora 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, PK 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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína 11. 04. 2022
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov

v Pezinku 

(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 

+ prémie

0948 544 523 
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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27. marca 1983  
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“ 

Výročia a udalosti

Úrad verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky je ústredím radiačnej 
monitorovacej siete a radiačnú situá-
ciu na Slovensku monitoruje nepretr-
žite už desiatky rokov.

Navyše, v súčasnosti má aktuálne v 
neustálej pohotovosti deväť mobilných 
jednotiek pripravených zasahovať v teré-
ne 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Desiatky detekčných zariadení
„Na celom území Slovenska sú rovno-

merne a v rôznych nadmorských výškach 
rozmiestnené desiatky detekčných zaria-
dení viacerých inštitúcií, ktorými monito-
rujeme gama žiarenie v ovzduší. Niektoré 
z nich sa nachádzajú aj na vybraných 
strechách úradov verejného zdravotníc-
tva. Pri neobvyklých hodnotách dostanú 
pracovníci radiačnej ochrany upozor-
ňujúci e-mail a sms,“ informuje Úrad 
verejného zdravotníctva SR. Na vybra-
ných strechách úradov sa nachádzajú aj 
filtračné zariadenia, ktorými monitorujú 
prítomnosť rádionuklidov v aerosóloch v 
ovzduší. „V prípade akejkoľvek udalosti 
vieme mať informáciu o stave ovzdušia 
za približne desať minút,“ objasňuje úrad. 

Zároveň dodáva, že údaje o radiačnej 
situácii získavajú aj zo zahraničia a aj v 
prípade udalosti mimo Slovenska vedia 
pracovníci pomocou počítačovej simulá-
cie cez inteligentný prognózovací systém 
veľmi promptne zistiť prognózu dopadov 
na Slovensku, čo im dáva dostatok času 
na prijatie opatrení na ochranu obyvateľ-
stva. „Na prítomnosť rádionuklidov pra-
videlne monitorujeme rieky, potraviny, 
mlieko, huby a ďalšie iné,“ uzatvára úrad.

Údaje o meraní gama žiarenia zo sond 
sa prenášajú do systému, takže môžu od-
borníci v reálnom čase sledovať situáciu 
nielen na Slovensku, ale aj v iných európ-
skych krajinách, ktoré dáta z radiačného 
monitorovania poskytujú.

Radiačnú situáciu 
monitorujú nepretržite

» ren
zdroj foto ÚVZ SR
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ПPИЙМЕ НЕГАЙНО

Вимоги:
• стан здоров’я, придатний для роботи в нічний час
• навчання в галузі є перевагою, але не являється умовою

Більше інформації: 
тел.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

ел. пошта: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk 
Заробітна плата, включаючи надбавку до 200 €

 і основну частину заробітної плати від 500 € - 800 €

Заробітна плата:      від 900 € - 1 550 €

Бонуси:                         13. і 14. заробітна плата

• спеціальні та ювілейні премії
• безкоштовна основна страва в їдальні  

•  ДРУКАРІВ

•  РОБІТНИКІВ виробництва, відвантаження і пресування

•  УСТАНОВНИКІВ лінії різу 

•  ПАЛІТУРНИКІВ - сортувальників, різальників 

•  МЕХАНІКІВ друкарських машин

•  ЕЛЕКТРИКІВ

•  КОМІРНИКІВ 
позиції робітників і палітурників також підходять для жінок

 

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 500 € - 800 €

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•  SKLADNÍKOV 
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

АТ «Slovenská Grafia»
Пекна цеста 6, 834 03 Братислава
виробнича компанія поліграфічної промисловості

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

€

€
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Dubová

Najnižšie podanie: 271 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 29.04.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Dom kultúry RUŽINOV, 
miestnosť č. 271, Ružinovská 
28, 821 03 Bratislava, 
Bratislava, okres Bratislava II, 
Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 
25 000,00 EUR

Predmet dražby:  Rodinný dom súp.č. 82 postavený na parc.č 148/7, 
pozemky parc.č. 148/6 a 148/7 o  celkovej výmere 1 313 m2 Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 280, k.ú. Dubová (Pezinok).

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022

20,90
EUR

34,80 EUR

17,30
EUR

28,80 EUR
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ŠENKVICE - obecný úrad
28. 3. 2022

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj 12-18 týždňových  kuričiek DOMINANT

1
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1
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