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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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strihanie
vyčesávanie
trimovanie
kúpeľ

PSÍ
S NALÓ

liečebná ozono terapia
(pre psíkov trpiacim
nadmerným pĺznutím, 
alopeciou alebo inými 
kožnými problémami)

Šancová 8, Pezinok  |  tel.: 0908 721 961

NOVOOTVORENÝ
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»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú. Tel. 0903 517 742
»Kupim Stary Traktor 
Zetor 25 Super 50 aj iné!- 
V3s - Jawa - Stare Auto - 
0908 146 946
»ZA UČELOM ROZŠIRENIA 
ZBIERKY KUPIM STARE 
MOTORKY ZNACKY ČZ/
JAWA/PIONIER/BABETA/
STELA AJ POKAZENE NE-
KOMPLETNE PONUKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521

»Prenajmem v centre 
Pezinka polozariadenú 
strešnú garsonku, cena 
335 € s energiami/me-
siac. tel. 0949 423 600 
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt vo Sv. Jure , komplet-
ne zariadený. cena 350 
eur + energie . tel. 0903 
479 493,0903 754 221

»Predám SP 7000 m2 v 
Modre v priemyselnej 
zóne, IS 5 m od hranice 
pozemku. Prístup asfal-
tovej komunikácie. 0948 
860 870

»Kúpim garáž v Modre 
0908 152 490
»Kúpim dom do 85000,- 
0949 375 038
»Vymením 3 izb. byt v PK 
na Svätopluk. ul.za RD v 
PK, Cajle, Modre a širšom 
okolí. Rozdiel doplatím. 
0948 860 870

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Kúpim staré, mechanic-
ké hodinky, bankovky, 
mince. Tel. 0905 767 777

47 rocny Ženaty  Hlada 
Kamaratku aj Starsiu 
0907 328 041

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

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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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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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
9. 5. 2022

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj 13 a 18 týždňových  kuričiek DOMINANT
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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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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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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
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4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay

„Libanončania už nie sú tými, ktorý-
mi bývali. Ľudia sa nachádzajú v bez-
nádejnej situácii. Kedysi žili dôstojne 
a neboli na nikom závislí. Za posledné 
roky sa z nich stali žobráci.

Krajina krváca: každý deň strácame 
tisíce najlepších inžinierov, lekárov a uči-
teľov, pretože znehodnotenie libanonskej 
libry voči doláru zničilo kúpnu silu oby-
vateľstva,“ hovorí patriarcha Maronitskej 
cirkvi v Libanone, kardinál Béchara Bo-
utros Rai a pre lepšiu predstavu vysvetľu-
je: „Pred vyše rokom mal 1 dolár hodnotu 
1500 libanonských libier – dnes je to 25 
000 libier. Mzdy stratili svoju hodnotu a 
všetci schudobneli. Priemerný plat učite-
ľa klesol z 1000 na 50 dolárov mesačne. 
Tí, ktorí mohli, už radšej emigrovali.“

Predstaviteľ najväčšej kresťanskej 
cirkvi v Libanone sa začiatkom apríla 
stretol s riaditeľom slovenskej kancelárie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Mirosla-
vom Dzurechom, a ďalšími členmi ACN. 
Podľa Miroslava Dzurecha sa zdá, že je 
ukončenie finančnej a politickej krízy v 
nedohľadne. Viaceré oblasti spoločnosti 
sú odkázané na pomoc zvonku. Aj nadá-
cia ACN vedie mnoho projektov pomoci 
– Libanon je totiž krajinou s najväčším 
podielom kresťanov na Blízkom výcho-
de. Projekty zahŕňajú podporu sociálnej 
a pastoračnej činnosti rehoľníkov, distri-
búciu potravinových balíčkov pre ohro-

zené rodiny, ako i finančnú pomoc uči-
teľom či platenie školného chudobným 
žiakom. Cieľom pomoci je zachrániť vyše 
90 škôl v chudobných štvrtiach Bejrú-
tu, ako aj vo vidieckych oblastiach pred 
okamžitým zatvorením. 

Bez podpory hrozí, že tisíce detí zo-
stanú bez školského vzdelania a ešte viac 
kresťanských rodín to prinúti emigrovať. 
Zároveň sa stratí dôležitý pilier sociálnej 
a kultúrnej súdržnosti v tejto roztriešte-
nej krajine. Katolícke školy v Libanone sú 
totiž otvorené pre všetkých – v regiónoch 
s moslimskou väčšinou tvoria moslimo-
via až 90 % ich žiakov. Cirkev v Libanone 
po celé generácie podporovala vzdeláva-
nie moslimov a kresťanov. Malo to pozi-
tívny vplyv na mentalitu mnohých Liba-
nončanov a pôsobilo to ako hrádza proti 
takému druhu náboženského fanatizmu 
a extrémizmu, aký zažívame v iných čas-
tiach arabského sveta.

Ešte pred dvomi rokmi platili školné 
žiakov ich rodiny a učiteľov financovala 
vláda. V dôsledku krízy si však už rodičia 
nemôžu dovoliť platiť a libanonská vláda 
tiež dlhší čas neprispieva svojím podie-
lom. Existuje veľké riziko, že školy budú 
nútené ukončiť svoju prevádzku.

Viac informácií o Libanone a o mož-
nosti pomôcť nájdete na www.acnslo-
vensko.sk.

Vzdelaním proti 
náboženskému extrémizmu

» ACN
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

32
00
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Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Voľné pracovné pozície:
Autoelektrikár/ Diagnostik  od 1 500 - 2 000 € brutto/mesiac
Automechanik  od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Špecialista pre prípravu vozidiel  od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

Bližšie informácie:

Pre viac informácií nás kontaktujte:
praca.smb@summit.sk, +421 918 119 305



PK22-17 strana 10

HLAVU HORE / ZAMESTNANIE, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

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

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

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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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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