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Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521  

BYTY PREDAJ 03
»2-izb. byt, Sever, 102.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt, Sever, 139.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»Predám byty v bytovom 
dome, Turany, ceny od 
46.673 €. T.č.: 0948 601 825

BYTY PRENÁJOM 04 
»1-izb. byt, 1 osoba do 58 
rokov, nefajčiar. T.č.: 0950 
780 094
 
DOMY PREDAJ 05
»Hľadám RD do 120.000 €. 
T.č.: 0917 650 188

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991
»Kupim byt aj povod-
ny stav v hotovosti, t.c. 
0948068938 

STAVBA 08

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

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

Príklad:
RP MT 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

Nechajte sa zlákať návštevou naj-
väčšieho travertínového územia 
na Slovensku, ktoré právom patrí 
medzi unikátne klenoty slovenskej 
prírody. Obdivovať môžete skalné 
útvary, puklinové jaskyne, rokliny 
či priepasti a to všetko na jednom 
mieste, v skalnom meste Dreveník.

Skalné mesto Dreveník má dĺžku 
približne 2 kilometre. Samotný kom-
plex sa rozdeľuje na dve základné 
skalné mestá - Peklo a Raj. Už názvy 
vypovedajú o charaktere jednotlivých 
skalných miest. Peklo je pochmúrna 
spleť úzkych skalných chodieb, ktoré 
zvierajú až 40 metrov vysoké steny. 
Naopak Raj je tvorený rozmanitými ve-
žičkami. Priaznivcov histórie upútajú 
zvyšky starého slovanského hradiska 
a na svoje si tu prídu aj milovníci hoj-
ne sa vyskytujúcich fosílií či vzácneho, 
neraz prísne chráneného, rastlinstva a 
liečivých byliniek. Veľmi pôsobivá je aj 
vrcholová plošina Dreveníka. Z jej naj-
vyššieho bodu sa vám naskytne krásny 
pohľad na okolie - Hornádsku kotlinu, 
blízke Branisko, Volovské vrchy a Le-
vočské vrchy. Okrem výhľadu vás ur-
čite zaujmú aj typické krasové formy - 
závrty a škrapy. Množstvu nádherných 

výhľadov kraľuje pohľad na majestátny 
Spišský hrad, po jeho prehliadke si ne-
nechajte ujsť ani návštevu Kostola Du-
cha Svätého v Žehre, v ktorom najvzác-
nejšie pamiatky sú nástenné maľby, 
tvoriace ucelený ikonografický cyklus.

Ako sa tam dostať
Prírodnou rezerváciou Dreveník ve-

die približne štyri kilometre dlhý zna-
čený turistický a náučný chodník zo 
Spišského Podhradia a z obce Žehra. 
Dostanete sa tam však aj z parkoviska 
pod Spišským hradom.

Prírodná rezervácia Dreveník je za-
písaná na Zozname svetového dedič-
stva UNESCO.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Skalné mesto Dreveník

» ren

4
7
-0
3
8

4
7
-0
5
6

4
7

-0
5

2



MT22-17 strana- 5

SLUŽBYMARTINSKO
5



MT22-17 strana- 6

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

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

Príklad:
RP MT 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 
»Predám alebo dám na 
splátky úplne novú elek-
trickú motorku Racceway 
Babeta s dojazdom 60km, 
nie je potrebné vodičské 
oprávnenie ani značky, 
môžu používať aj deti. 
Maximálna rýchlosť 25km 
v hodine. Doveziem až do-
mov po celom Slovensku. 
T.č.: 0903 752 333 

HOBBY A ŠPORT 11
»Dobre zaplatim za zla-
te a strieborne mince CSR 
dukaty, koruny, a ine zlate 
a strieborne mince aj cele 
zbierky.Kupim aj zlate sper-
ky a zlomkove zlato aj zlate 
zuby a mostiky tel. 0915 
627 285 staci prezvonit.   

RôZNE PREDAJ 13
»Predam kancelarsky na-
bytok. 0905947705 

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

Do platnosti vstúpila v uplynulých 
dňoch novela zákona o sociálnom 
poistení, ktorá prináša viaceré dôle-
žité zmeny. 

Predlžuje sa ochranná lehota pre 
tehotné ženy - zákon o sociálnom po-
istení mení dĺžku ochrannej lehoty pre 
tehotné ženy. „Kým doteraz bola platná 
podmienka, že žena musela otehotnieť 
ešte počas pracovného pomeru, od ja-
nuára 2023 bude mať možnosť otehot-
nieť do 6 mesiacov od zániku pracov-
ného pomeru. Nová úprava ochrannej 
lehoty je nastavená tak, aby žene, ktorá 
otehotnie v období 180 dní po zániku 
nemocenského poistenia, začala ply-
núť 8 mesačná ochranná lehota, a to 
od začiatku 40. týždňa pred očakáva-
ným dňom pôrodu prvýkrát určeným 
lekárom. Cieľom úpravy je garantovať 
istotu napríklad materského, alebo 
tehotenského pre ženu, ktorá stratila 
prácu a tým aj nemocenské poistenie,“ 
informoval rezort práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

Zavádza sa elektronická PN - jed-
nou z najočakávanejších zmien je zave-
denie elektronickej PN, ktorá významne 
zníži administratívne zaťaženie leká-
rov, ale aj pacientov. Národné centrum 
zdravotníckych informácií automaticky 
zabezpečí prenos údajov o PN od ošet-
rujúceho lekára do informačného systé-

mu Sociálnej poisťovne a v prípade, ak 
ide o zamestnanca bude tento údaj o PN 
automaticky zaslaný aj zamestnávateľo-
vi. „Pre uľahčenie prechodného obdo-
bia bude v platnosti duálny systém po-
tvrdzovania o PN, v tomto systéme bude 
súčasne platiť papierová a elektronická 
forma PN. Všeobecný lekár bude môcť 
vystavovať elektronické alebo papiero-
vé potvrdenia o PN až do 31. mája 2023. 
Od roku 2024 na tento systém nabehnú 
nielen všeobecní lekári, ale i špecialisti, 
čo bude taktiež predstavovať významný 
plus pre pacienta, nakoľko už nebude 
potrebné od špecialistu ísť po potvrde-
nie dočasnej pracovnej neschopnosti k 
všeobecnému lekárovi,“ priblížil rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Elek-
tronická PN od júna tohto roku, týmto 
spôsobom odbremení približne 2 205 
283 žiadateľov, ktorých eviduje Sociálna 
poisťovňa za rok 2021.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto pixabay
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.

CENA 
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

/ SKLADNÍK
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000 9
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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