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Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

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 (41.870 domácností)

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti 21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí 
dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v 
júli 2022. Pre dôchodcov, ktorí pobera-
jú dôchodok zo zahraničia, v predsti-
hu pripravila elektronický formulár 
na oznamovanie sumy dôchodku z 
cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj 
od platiteľa dôchodku so sídlom v zahra-
ničí, sumu tohto dôchodku je potrebné 
Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna 
2022. Postup na oznámenie je možný, 
bez potreby osobnej návštevy pracovis-
ka Sociálnej poisťovne. „Dôchodca na 
to môže využiť e-formulár Oznamovanie 
dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v 
súčasnosti dostupný na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie 
e-formulára je jednoduché. Po zapísaní 
základných identifikačných údajov dô-
chodcu do príslušných častí e-formulára 
treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny 
a e-formulár odoslať Sociálnej poisťov-
ni,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojej 
webovej stránke.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vyplnenia alebo odoslania e-formulára je 
možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu 
telefonicky alebo e-mailom. Telefonicky 
možno kontaktovať Informačno-pora-
denské centrum Sociálnej poisťovne – zo 
zahraničia volajte na telefónne čísla +421 
906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 

906 171 020 a zo Slovenskej republiky na 
bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 
alebo 0800 500 599.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok dôchodcom automaticky, bez 
osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s 
dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v 
júli 2022 nárok na výplatu starobného, 
predčasného starobného, invalidného, 
vdovského, vdoveckého, sirotského ale-
bo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac 
ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

„Suma 13. dôchodku sa nemení a 
bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Pres-
nú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 
2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež 
zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre 
nich už tradične pripravuje kalkulačku 
na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebe-
hu júna 2022 na svojej webovej stránke a 
verejnosť na to včas upozorní,“ informuje 
Sociálna poisťovňa.

Oznamovanie dôchodku 
zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

» ren
Ilustračné foro. zdroj foto stevepb pixabay

INZERCIA
0905 746 988
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
APRÍL – MÁJ

2022

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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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www.zrubovyprofil.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 

ZRUBOVÝ OBKLAD, 

DLÁŽKOVICA, TERASOV-

KA, LIŠTY A ÚCHYTKY

DREVENÉ 
OBKLADY

85
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0905 508 163

DOVEZIEME
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

6
3

-3
5

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Za účelom rozšírenia 
zbierky kúpim staré motor-
ky značky ČZ, Jawa, starý 
Pionier, Moped Stadion , 
Simson aj pokazené, ne-
kompletné – PONUKNITE. 
Tel.: 0915 215 406
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely-SERIÓZNA DO-
HODA, Tel.: 0908 205 521 
»Kúpim motocykle Jawa, 
CZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. Tel.: 0949 371 361
»Odkúpim motocykel Jawa, 
CZ, Pionier,  Babeta, dobre 
zaplatím, Tel.: 0904 274 781

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Kúpim dom do 55 000,- 
.Tel.: 0949 375 038 

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14
»Predám konskú kosačku. 
Tel.: 0908 482 184 

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP PN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje 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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Rakovina krčka maternice je jediná 
rakovina, proti ktorej sa dá očkovať a 
vieme jej úspešne predchádzať. Od 1. 
mája 2022 sa aj Slovensko zaradilo k os-
tatným vyspelým krajinám, v ktorých 
dievčatá a chlapci medzi 12. a 13. rokom 
života môžu byť bezplatne zaočkovaní 
najmodernejšou nanovalentnou vakcí-
nou Gardasil 9 proti vírusu HPV.

Ako na tlačovej konferencii povedal 
minister zdravotníctva Vladimír Lengvar-
ský, skúsenosti z iných krajín – Austrálie, 
Británie či Švédska – ukázali, že za 10 až 
15 rokov od zavedenia očkovania mladých 
dievčat a chlapcov výrazne klesol výskyt 
rakoviny krčka maternice, pričom percen-
tá poklesu sa pohybujú od 87% do 97%.

Ochrana pre mladých ľudí
„Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlap-

cov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, 
že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A 
tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zarea-
govať na podanie vakcíny najvyššou tvor-
bou protilátok. Takýmto obdobím je 9. až 
15. rok života,“ uviedla Elena Prokopová, 
pediatrička. Profesor Miloš Jeseňák, imu-
nológ, pediater zdôraznil, že táto vakcína 
má účinnosť proti rakovine krčka mater-
nice takmer 100%. „Dokonca má účinnosť 
aj pri rakovine laryngu, rakovine jazyka a 
ďalších, čo je z pohľadu ochrany mladých 
ľudí a ich následného budúceho zdravia 

ďalší bonus. Očkovanie detí, ktoré dovŕšili 
12-ty rok svojho života, maximálne odpo-
rúčam,“ dodáva odborník.

Očkovanie odporúčajú 
aj v staršom veku

Očkovanie proti HPV vírusu odporúča 
rezort zdravotníctva aj v staršom veku, 
dievčatá a chlapci vo veku od 13 do 16, res-
pektíve 18 rokov môžu využiť benefit jed-
notlivých zdravotných poisťovní, ktorý je 
poskytovaný vo forme finančného príspev-
ku. „Naďalej budú prebiehať rokovania so 
zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej 
prístupnosti k očkovaniu aj v iných veko-
vých kategóriách, ako aj o ďalších možnos-
tiach efektívneho zisťovania HPV vírusu v 
našej populácii. Informácie o prevencii a 
skríningoch onkologických ochorení, ale aj 
o očkovaní proti vírusom HPV sa verejnosť 
bude dozvedať na aktuálnych podujatiach 
pacientskych organizácií: POVEDZ NIE RA-
KOVINE či BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2022,“ 
informoval rezort zdravotníctva.

Očkovanie proti 
rakovine krčka maternice

» ren
ilustračné foto. zdroj Tumisu pixabay

24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 746 988
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva, 
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý 
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať  
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochut-
návať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak  
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivo-
varu Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri 
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom 
v okolí a  jeho história siaha až do 14. storočia. 
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, piv-
ných destilátov ale aj nealkoholických nápojov 
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi pode-
lia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov. 
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare 
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou 
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás 
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva  
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pri-
čom nezabudneme ani na ochutnávku nášho 
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme 
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na 
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku  
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariade-
nia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na 
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým 
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness 
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný 

kúpeľ pochádza z diel-
ne nášho pivovaru 

a jeho receptúra 
má blahodarné 
účinky na telo  
i dušu. Súčasťou 
pivných kúpe-
ľov je aj vírivka  
a dva typy sauny 

- fínska a in-
frasauna 
a tepi-
d ár i á , 
k t o r é 
v á m 
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne 
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riadi-
teľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť 
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľ-
mi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať 
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť 
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom 
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho 
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom 
jedle, objavte autentickú atmosféru historických 
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špe-
ciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skry-
tých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad  
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch 
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión 
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na uspo-
riadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb 
teambuildingov, odborných seminárov, kon-
ferencií či kongresov. „Konferenčné priesto-
ry disponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych 
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagma-
ra Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión 
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je 
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jedno-  
a dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až 
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-

kým výhľadom na parčík s jazierkom, 
ktorý tvorí krásnu scenériu celého 
areálu.

Podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravu-
jú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne 
pútavé podujatia, počas ktorých 
si na svoje prídu všetky vekové 
kategórie. „Najbližšie sa môžu 
všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna 
a predstavia sa na nich via-
cerí predajcovia so svoji-
mi domácimi výrobkami.  
O dva týždne neskôr, teda 
25. júna organizujeme pod-
ujatie pod názvom Bezpeč-
ne na prázdniny. Určené je 
deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce 
Hasičského záchranného 
zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá 
predvedie, ako sa otáča 
auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievod-
ný program. Pre deti bude  
k dispozícii okrem po-
učného programu aj 
skákací hrad, maľovanie  
na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivo-
lusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov výroby piva
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IA

0905 746 988

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Vrbové ŠUPY-LAPY  24. 5.
Chtelnica  24. 5.
Nižná  24. 5.
Veľké Kostoľany  24. 5.
Drahovce  23. 5.

11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Predaj 15 týždňových kuričiek DOMINANT
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  30. 5.
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27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti
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Nová účinná a bezpečná liečba ba-
beziózy psov pochádza zo Slovenska. 
Spolupráca vedkýň z Parazitologické-
ho ústavu SAV, v. v. i., a veterinárnych 
lekárov z Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach prinies-
la originálne výsledky s nezanedbateľ-
ným prínosom do veterinárnej praxe. 
Pomocou kombinovanej liečby sa im 
podarilo úspešne eliminovať parazité-
miu, teda prítomnosť parazitov v krvi 
u psov chronicky infikovaných jedno-
bunkovým krvným parazitom Babesia 
gibsoni – pôvodcom babeziózy.

Babezióza psov je závažná a potenci-
álne život ohrozujúca infekcia psov prená-
šaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť ané-
miu. V Európe sa za najbežnejší parazit 
zodpovedný za toto ochorenie považuje 
Babesia canis. V roku 2016 však na Slo-
vensku identifikovali aj ďalšieho pôvodcu 
babeziózy – parazit Babesia gibsoni, spô-
sobujúci závažnejšiu, chronicky prebie-
hajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia 
používaná proti B. canis neúčinkuje. „V 
liečbe babeziózy psov sa doteraz použí-
valo mnoho liekov, ale úplné odstráne-
nie parazitémie nebolo dokázané. Okrem 
toho sa pozorovali časté recidívy a počas 
liečby sa vyskytovali nežiaduce účinky,“ 

popisuje doterajšie poznatky o liečbe toh-
to ochorenia Bronislava Víchová z Parazi-
tologického ústavu SAV, v. v. i.

Pomôže kombinácia troch liečiv
Slovenskí veterinárni lekári a vedci 

vyvinuli a otestovali liečebný protokol 
spočívajúci v podávaní kombinácie troch 
liečiv. „Psom bola nasadená kombinova-
ná liečba, ktorá upravila hematologické 
a biochemické parametre pri infikova-
ných zvieratách na referenčné rozmedzie 
už za 14 dní a až do 720. dňa po začiatku 
liečby sme u psov nezistili žiadne relap-
sy, čiže návraty ochorenia. Zároveň sme 
počas liečby a následného monitorovania 
nezaznamenali žiadne zjavné nežiaduce 
účinky novovyvinutej terapie,“ vysvetlila 
parazitologička.

Výsledky štúdie naznačujú, že kom-
binovaná liečba vedie k úspešnej eliminá-
cii parazitémie u psov s chronickou infek-
ciou spôsobenou B. gibsoni.

Dobrá správa pre majiteľov psíkov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto: pixabay

Prenikavú vôňu orgovánu pozná asi 
každý. No možno nie všetci vedia, že 
jeho kvety sú jedlé a majú veľa lieči-
vých účinkov.

Orgován je známy obsahom množ-
stva éterických olejov, kyseliny askor-
bovej a flavonoidov. Jeho kvety mô-
žeme použiť čerstvé, alebo sušené na 
prípravu čaju, ktorý nám môže pomôcť 
pri prechladnutí, bolesti hrdla, hlavy 
a pri podráždenom žalúdku. Pri jeho 
pravidelnom užívaní môžeme zrých-
liť svoj metabolizmus a znížiť stres a 
napätie. Vo forme obkladu je orgován 
účinný pri reumatických bolestiach a 
dokonca aj pri migrenóznych stavoch.

Olej je vhodný na masáž
Olej z orgovánu využívame na ma-

sáž boľavých kĺbov a svalov, pri liečbe 
vyrážok a menších odrenín. „Obsahuje 
prírodné UVA a UVB ochranné látky, 
čím chráni pokožku pred poškodením 
a spomaľuje predčasné starnutie pleti“, 
hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Kvety sa hodia na limonádu
Kvety orgovánu môžeme použiť tiež 

na prípravu sviežej limonády, prípad-
ne na výrobu orgovánového cukru. 
Takto prevoňaný cukor je výborný do 
čaju alebo na pečenie. Drobné kvietky 
krásne vyniknú aj na tortách a iných 
dezertoch.

Pozor
Pre niektorých citlivejších ľudí môže 

byť intenzívna vôňa orgovánu prekáž-
kou, preto je potrebné použiť menšie 
množstvo kvetov.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava.

Natrhajte si voňavý orgován

» ren
Orgován. zdroj foto RitaE pixabay
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Ak sa vydáte na potulky metropolou 
východu, tak priamo v srdci Košíc 
môžete obdivovať obnovený polo-
vičný Medzevský hámor. Hámor 
sa nazýva polovičný preto, že ide o 
vernú zmenšenú kópiu hámru na-
chádzajúceho sa v Medzeve, ktorý 
je živou technickou pamiatkou.

Nadšenci z neziskovej organizácie 
„Cech umeleckých kováčov a kováčov 
Slovenska“ na čele s cechmajstrom 
Vladimírom Eperješim, si dali za cieľ 
zrekonštruovať zmenšeninu kováčskej 
dielne, pôvodne stojacej v Medzeve a 
priblížiť tak tradičné remeslo ďalším 
generáciám. Tento ich zámer podporil 
aj Košický samosprávny kraj.

V Uličke remesiel v Košiciach 
nesmie hámor chýbať

Polovičný hámor je drevenou prí-
stavbou a nachádza sa na Hrnčiarskej 
ulici. Tá je sama o sebe atrakciou v 
Starom meste a turistov aj miestnych 
láka nielen svojou nezameniteľnou 
atmosférou, ale dáva priestor aj na ne-
všedné zážitky a vzdelanie. Bylinkár 
vedľa kamenára, hrnčiar vedľa kováča 
či rezbára. Ulička remesiel už od roku 
1998 ukazuje, že remeslo má zlaté dno. 
O jej dôležitosti dobre vedel aj rodák z 
Medzeva a bývalý prezident Sloven-
skej republiky, Rudolf Schuster, kto-
rý inicioval výstavbu napodobeniny 
veľkého medzevského hámru práve 

za kováčskou dielňou na Hrnčiarskej 
ulici. Vďaka rekonštrukcii objektu 
vznikol priestor určený na prezentá-
ciu kováčskeho remesla. „Toto je prvá 
rekonštrukcia od postavenia zmen-
šeniny hámru v Medzeve. Drevená 
prístavba bola prakticky nefunkčná, 
nádrže na vodu, hornú aj spodnú bolo 
treba odizolovať a ochrániť pred únik-
mi vody a vodné koleso bolo potrebné 
úplne zrepasovať. Odviedol sa tu kus 
dobrej práce,“ popisuje rekonštrukciu 
Rastislav Trnka, predseda Košického 
samosprávneho kraja. „Ako sa voľake-
dy kulo železo, keď nebola elektrina? 
Keď sa nedal pohodlne stlačiť vypínač? 
Presne to sa dozvedia tí, ktorí sa prídu 
pozrieť na hámor - na geniálnu kon-
štrukciu našich predkov, ktorí vedeli 
využiť silu prírody vo svoj prospech,“ 
pozýva kováč Vladimír Eperješi, ktorý 
v Uličke remesiel stojí už 7 rokov pri ho-
rúcej vyhni a kuje umelecké diela zná-
me po celej Európe.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Polovičný hámor sa znova roztočil

» ren
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25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti VIZITKY
0905 746 988
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Prijmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Piešťanoch

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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