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4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

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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Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk

Redakcia: Streďanská 4055 
TOPOĽČANY

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    32.480 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 (41.930 domácností)

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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 13 a 18 týždňových  kuričiek DOMINANT

6.00 - 9.00 h.

11.10 - 11.20 h.

Topoľčany  8. 5.
/burza/
Partizánske  12. 5.
/Kovošrot Uherecká cesta/

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

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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Prijmeme pracovníkov 
do TPP

MURÁR, TESÁR, 
ŽELEZIAR 

miesto výkonu práce:
Nitriansky a Trnavský kraj

mzda: od 6 € / hod.
+ mesačná odmena

+ diéty / stravné lístky 
Kontakt:

jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

aktuálnu situáciu

INZERCIA
0905 719 135
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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

V tomto období by sme mali zabud-
núť na ťažké jedlá, ktoré prevládali 
v našom jedálničku počas zimy a 
odľahčiť tráviaci systém. A čo môže 
byť lepšie ako čerstvý šalát? Či už 
zeleninový alebo ovocný, určite 
dodá nášmu telu množstvo tak po-
trebných vitamínov. Nechajte sa 
inšpirovať.

Šalát s pomarančom
Suroviny: 4 druhy rozličných dru-

hov šalátov, 2 pomaranče, 3PL olivové-
ho oleja, šťavu z polovice citróna, 50 g 
vlašských orechov, nasekanú pažítku, 
soľ, mleté čierne korenie

Postup: V šalátovej miske pripraví-
me marinádu vymiešaním olivového 
oleja s citrónovou šťavou, soľou a ko-
rením.

Pomaranče olúpeme, odstránime aj 
bielu šupku, rozoberieme ich na me-
siačiky, prekrojíme na menšie kúsky a 
vložíme do pripravenej marinády.

Šaláty umyjeme, rozdelíme na lístky 
a pridáme do šalátovej misky k poma-
rančom a marináde. Všetko spolu pre-
miešame.

Pred podávaním posypeme orechmi 
a pažítkou. Šalát podávame s celozrn-

ným pečivom.

Šalát s kuracím mäsom
Suroviny: 1 ľadový šalát, 1 šalátová 

uhorka, 2 papriky, 5 paradajok, 250 g 
kuracích pŕs, soľ, oregano, olivový olej 

Postup: Zeleninu umyjeme, očistí-
me, nakrájame na malé kúsky a dáme 
do misy, kde všetky druhy premieša-
me. Kuracie prsia nakrájame na kocky. 
Dáme na panvicu, posypeme soľou a 
necháme na oleji restovať. Opečené 
mäso dáme odkvapkať na obrúsok, 
potom ho nasypeme do šalátu a zamie-
šame. Podľa potreby ešte pokvapkáme 
olivovým olejom. Šalát podávame sa-
motný alebo s celozrnným pečivom.

Šalátmi proti jarnej únave

» ren
Ilustračné foto. autor silviarita pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kupim byt aj povod-
ny stav v hotovosti, t.c. 
0948068938

»KUPIM HAKI LESENIE. 0907 
715 027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»68r s domom hlada part-
nerku SMS 0910706265
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 nefunguje 
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, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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   

16 ZOZNAMKA    
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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ASFALTOVANIE
OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU

0911 820 342

www.PD-CESTY.sk 
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WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000 94
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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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