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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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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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INZERCIA

 

LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur, 
Želiezovce 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

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
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LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
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MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
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SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJECTOR 2

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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0910 908 246

STAVEBNÉ 
PRÁCE:

ZABEZPEČENIE 
MATERIÁLU

 dom na kľúč
hrubé stavby
zámkové dlažby
murované ploty
obklad / dlažba
zateplovanie
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Tel:0905 267 750 LEVICE

7
8
-0
0
1
4
-1Dispečing SK - 0950 333 222

Levice

5
9
-2
1
8



LV22-22 strana- 3

služby, bývanielevicko
3

5
9
-0
8
0

5
9
-1
7
0

5
9
-1
4
9

7
8
-0
0
0
2
-1

7
8
-0
0
0
2
-1



LV22-22 strana- 4

zdravie / služby, stavba Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Kupim Simson Enduro, Elek-
tronic, alebo Jawa Pionier, 
Mustang.. Ponuknite, daku-
jem. 0951 420 772
»KUPIM TOVARENSKY TRAK-
TOR, MOZE BYT AJ STARY NE-
POJAZDNY TEL. 0949 350 195
»Kupim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson a in..Slusne zaplatim. 
0949 371 361
»Kupim star, zachoval auto. 
0951 927 347
»ODKUPIM motocykel JAWA 
CZ PIONIER BABETA dobre za-
platim 0904274781

»Hladam zdraveho kutila 
dochodcu osameleho k pra-
cam okolo rodinneho domu 
v zahrade,drobnym opravam 
pracam.Za odmenu ponu-
kam byvanie v st.domceku 
izbe s kachlami voda elektri-
ka dohodou neobmedzene.
Bezdomovcovi.Tf-sms 0940 
580 597

»KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»PREDAM PAVY 0949 225 
092

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»predám vírivku pre 4 oso-
by elektrický ohrev vody 
Kozárovce 0907113287
»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466
»57r. hlada priatelku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

Melanóm patrí k najzhubnejším a naj-
zákernejším nádorom. Keďže dokáže 
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať 
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité 
zachytiť ho včas.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý 
vznikne v dôsledku premeny zdravých me-
lanocytov a straty kontroly pri delení tých-
to buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už 
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je 
možné spozorovať premenu znamienka, 
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľko-
sti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm 
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele, 
dokonca aj na koži pod nechtami, na dla-
niach či na chodidlách, na slizniciach, prí-
padne na pohlavných orgánoch. Melanóm 
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových 
buniek sa líši od rastu normálnych buniek. 
Rakovinové bunky namiesto odumierania 
pokračujú v raste a tvoria nové abnormál-
ne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu 
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív 
tela a skryto metastázovať môže napríklad 
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách. 
Hoci je melanóm najmenej častým druhom 
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú 
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včas-
nej diagnóze je možné ho vyliečiť chirur-
gicky, prípadne mu predchádzať, a to od-
stránením rizikového znamienka.

Odporúčaná ochrana 
pred slnečným žiarením

Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhod-
ného oblečenia, noste pokrývku hlavy a 
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty 
sa nachádzajú aj v očiach. 
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h, 
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie, 
vyhľadávajte tieň. 
- Vyhýbajte sa spáleniu kože. 
- Používajte prípravky ochrany pred sln-
kom s vysokým ochranným slnečným 
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred 
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte 
opaľovací krém aj počas dňa. 
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spá-
lenie najmä v priebehu detstva a dospieva-
nia sú spojené s výrazným zvýšením rizík 
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote. 
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám. 
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku. 
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sú-
stredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože 
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u der-
matológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prí-
tomných znamienok.

Čo je melanóm a ako sa chrániť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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€
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www.lexanzm.sk
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Ponúkam strojové
     omietky
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava organizuje dňa 
21.06.2022 o 10.30 hod. na Notárskom úrade, Mgr. Marian Kováč, 

Zámocká 6, 811 01 Bratislava opakovanú dobrovoľnú dražbu.
Predmetom dražby je pozemok evidovaný na LV č.431 k.ú. Pohronský Ruskov, 

obec Pohronský Ruskov, okres Levice, parc.číslo 1349/1 o výmere 4848 m2 
v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

Výška najnižšieho podania je 24.240,00 EUR.
Termíny obhliadok nehnuteľností sú 

31.05.2022 o 10:30 h. a 16.06.2022 o 10:30 hod.

kontakt: info@dobrovolnadrazba.sk
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Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Národná rada SR schválila návrhy 
podpredsedu vlády a ministra fi-
nancií Igora Matoviča o financovaní 
voľného času dieťaťa vo výške 60 
eur mesačne, o zvýšení daňového 
bonusu pre dieťa do výšky 100 eur a 
o zvýšení prídavku na dieťa od júla 
2022 na sumu 30 eur mesačne a od 
januára 2023 na sumu 40 eur. Schvá-
lením týchto návrhov rodičia budú 
môcť na svoje dieťa získať 200 eur 
mesačne.

Služby deťom - primárnym cieľom 
nového návrhu zákona o financovaní 
voľného času dieťaťa je podľa rezortu 
financií podpora voľnočasových aktivít 
dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a 
kultúry. Na voľnočasové aktivity dosta-
nú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac 
finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne. „Našou snahou je, aby boli 
tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej 
skupine detí. Zoznam voľnočasových 
aktivít, na financovanie ktorých mož-
no použiť príspevok, pripravia minis-
terstvo školstva a rezort kultúry,“ infor-
muje rezort na svojom webe.

Daňový bonus na dieťa do šiestich 
rokov veku sa od júla zvýši zo súčas-

ných 47,14 eura na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade 
detí do 15 rokov sa súčasný daňový bo-
nus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši 
od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a 
od budúceho roka na 100 eur a pre deti 
nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na 
sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 
50 eur.

Prídavok na dieťa - súčasný me-
sačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 
eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a 
od 1. januára 2023 na 40 eur.

Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy 
prídavku na dieťa dochádza k zruše-
niu jednorazového zvýšenia prídavku 
na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka základnej školy.

Príspevok na financovanie služieb 
pre dieťa sa nebude považovať za prí-
jem na účely životného minima.

Schválili pomoc rodinám

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay

5. jún 1966  
americký astronaut česko-slovenského 
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Ge-
mini IX-A stal druhým Američanom a zá-
roveň tretím človekom, ktorý vystúpil do 
otvoreného vesmíru

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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10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Spoločnosť pôsobiaca v NEMECKU
PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej
dokumentácie
Nutná prax 
Nástupný plat 2000 € + odmeny
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nástup ihneď

MONTÁŽNIKOV

tel.: 0907 261 793
e-mail: ivana.konickova@kmmont.eu
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  

13
 12

2 
02

67
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O levanduli, jej pestovaní, zbere a 
účinkoch na naše zdravie sme už na 
stránkach nášho týždenníka písali. 
Dnes prinášame zopár tipov na jej 
využitie.

Levanduľa kvitne od júna až do 
septembra. Zberajte ju na začiatku 
kvitnutia počas slnečných dní. Stri-
hajte ju do kytice a sušte v menších 
trsoch zavesených na tmavom vzduš-
nom mieste. Rastlinka má mnohoraké 
využitie.

Levanduľový olej
Levanduľový olej môžete užívať po 

kvapkách – 4 až 5 kvapiek denne pri 
plynatosti, migréne či strate chuti do 
jedla. Vtierať môžete olej na bolestivé 
miesta pri dne, reumatizme či zápaloch 
nervov, ale aj do spánkov pri bolestiach 
hlavy.

Budeme potrebovať: 50g sušenej le-
vandule úzkolistej, 1/2 litra oleja - môže 
byť kvalitný olivový, mandľový alebo 
slnečnicový, sklený uzatvárateľný po-
hár, sklenú fľašu z tmavého skla, lie-
vik, plátno alebo sitko

Postup: Levanduľu vložte do pohá-
ra s olejom tak, aby boli bylinky úplne 
ponorené. Pohár dobre uzatvorte a ne-
chajte päť týždňov odstáť na tmavom 
mieste. Každý deň zmes pretrepte. Ná-
sledne môžete scediť cez plátno alebo 
sitko do fľaše z tmavého skla. Skladujte 
pri izbovej teplote.

Levanduľový kúpeľ
Ak si pridáte do kúpeľa za hrsť levan-

dule, upokojí nielen vašu myseľ ale aj 
pokožku.

Levanduľové vrecúška
Vrecúška plnené sušenými kvetmi 

levandule sa vkladajú pod vankúš pre 
dobrý spánok ale účinne tiež odpudia 
mole v šatníku.

Levanduľový čaj
Levanduľový čaj vás zbaví napätia. 

Piť ho môžete dva až trikrát denne. Ča-
jovú lyžičku sušenej levandule úzkolis-
tej zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

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

Levanduľa pre naše zdravie

» ren
Levanduľa. autor foto No-longer-here pixabay

Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej 
oblasti predstavuje v populácii závaž-
ný problém a to bez ohľadu na vek. 
Doterajšie možnosti liečby tvárového 
kostného tkaniva úspešne posunul tím 
vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, 
ktorý vyvinuli a experimentálne otes-
tovali, podporuje a stimuluje hojenie 
kostného tkaniva a nevyvoláva nega-
tívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Poškodenia kostí spôsobené úra-
zom, infekciami, nádormi a vrodenými 
poruchami sú jednými z hlavných prí-
čin postihnutia kostí. Spájajú sa nielen s 
mnohými zdravotnými, ale aj estetickým 
problémami. Vedci vyvíjajúci nové kostné 
implantáty sa dlhodobo snažia dosiahnuť 
optimálnu interakciu medzi telom a vlože-
ným implantátom. Vynikajúce výsledky 
v tejto oblasti dosiahol vedecký kolektív z 
Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i 
(UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach 
a spoločnosti Solmea, s. r. o.

Výskumníci z ÚMV SAV, v. v. i., sa za-
merali na vývoj implantátov vo forme ke-
ramických platničiek a samovoľne tuhnú-
cich biocementov vo forme pást. „Vyvinuli 
sme modifikovaný kalcium-fosfátový bio-
cement obsahujúci rozpustnú nanokryš-
talickú zložku, ktorá zabezpečuje rýchle 
a významné vylučovanie vápnikových ió-
nov počas tuhnutia. Vďaka tomu náš ma-
teriál rýchlo tuhne, vo výslednej podobe je 
pórovitý a pevnosť v tlaku, ktorú dosahuje, 

je blízka kostnému tkanivu,“ opísal výsle-
dok výskumu Ľubomír Medvecký z ÚMV 
SAV, v. v. i., ktorý spolu s Jánom Dankom z 
UVLF v Košiciach riadi a koordinuje vedec-
ký kolektív. „Efektivitu biocementu sme 
úspešne otestovali vložením biocemento-
vej pasty do miesta poškodenia kostného 
tkaniva po vytrhnutí zubov svine, pričom 
po vyhojení sa zachovala hrúbka kosti a 
vytvorilo sa kvalitatívne rovnaké kostné 
tkanivo,“ doplnil Ľ. Medvecký.

Inovatívne biomateriály majú rad 
ďalších výhod. „Náš keramický implan-
tát sa vyznačuje vhodným zložením, 
štruktúrou, ako aj špecifickým spôso-
bom prípravy,“ objasňuje Ľ. Medvecký a 
ďalej pokračuje, „je netoxický, zdraviu 
neškodný, nevyvoláva zápalovú reakciu 
a dá sa pripraviť do požadovaného tvaru. 
Nespornou výhodou je jeho pozorovaná 
funkčnosť aj po aplikácii bez nasadenia 
odobraných a následne kultivovaných 
kmeňových buniek pacienta, čo význam-
ne znižuje technickú a finančnú náročnosť 
vykonaného úkonu v porovnaní s často 
používanými implantátmi s nasadenými 
bunkami uprednostňovanými pri podob-
ných typoch tvárových operácií.“ Nové 
biomateriály plánuje vedecký tím pod ve-
dením Andreja Jenču zo spoločnosti SOL-
MEA, s. r. o., v krátkom čase aplikovať a 
otestovať v klinických skúškach, ktoré sú 
nevyhnutné pre využitie v praxi.

Informácie poskytla 
Slovenská akadémia vied

Nová nádej pre pacientov

» ren
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4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti

Patríte k tým, čo radi leňošia na 
pláži a užívajú si slnečné lúče a kú-
panie sa v mori? Toto všetko Senegal 
ponúka na nádherných piesočnatých 
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú 
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hote-
lových rezortov, tak by ste mali určite 
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestov-
nej kancelárii Hydrotour môžete za-
žiť tradičný senegalský život či safari 
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,  
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň 
spoznať aj kus senegalskej histórie.

Najzápadnejší bod kontinentálnej 
Afriky sa nachádza v hlavnom meste  
Dakar.  Atmosféru umeleckého mesta 
dotvára množstvo farieb, tradičné ode-
vy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.                    
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný 
africký trh, budete svedkami nielen 
toho, ako hrdo nosia Senegalčania 
svoje farebné odevy, ale zažijete natu-
rálnu atmosféru nákupov.  Zeleninu, 
ovocie,  bylinky, ryby, ale aj talizmany, 
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to 
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.                       
A ak chcete nakupovať, nezabudnite         
na zjednávanie. 

Gorée, Ružové jazero, Rallye Da-
kar - Po panoramatickej jazde Dakarom 
nasadnite na loď a plavte sa na malebný 
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi 
pamiatky svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.  Ostrov je spomienkou 
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny 
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde 
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do 
Ameriky.  Ďalšou zastávkou  je Ružové 
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie 
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu kon-
čila legendárna Rally Paríž Dakar.  Ru-
žové sfarbenie jazera má na svedomí 
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka 
slnečným lúčom produkuje ružový pig-
ment. Apropos, takú malú Rallye Dakar 
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách  
v džípe je priam adrenalínovým osvie-
žením výletu. 

Safari a levy zblízka -  Koho by ne-
lákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich 
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponú-
ka návšteva levej rezervácie. V džípoch 
chránených klietkou sa budete levom 
pozerať priamo do očí.  A jazda po prí-
rodnej rezervácii Bandia Vám umožní 
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá 
-   žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či 
veselé opice a tiež krokodíly. 

Navštíve aj Fadiouth – jedinečný 
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte? 
Prechádzka po ostrove Vás o tom pre-
svedčí, mušle sú všade, po mušliach 
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť 
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda 
senegalská pohostinnosť.  A nezabud-
nuteľný zážitok budete mať aj po tom, 
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. 
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj 
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú 
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in-

špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si 
svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour 
ešte dnes.

Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky

» text a foto ZK
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7 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

Nezisková organizácia Hesperus n.o. 
oznamuje širokej verejnosti,

že v obci Keť otvára nové zariadenie 
sociálnych služieb s denným pobytom.

Záujemci sa môžu prihlásiť
na kontaktnej adrese.

hesperuszemne@gmail.com
alebo telefonicky na čísle 0911 419 389.
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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10%-
ZĽAVA

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 lomené 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.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


