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9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti 10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim SIMSON, STELU, PIO-
NIER, Babetu aj diely. 0949 
505 827

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Predám dámsky crossový 
bicykel MAYO XR. Info 0907 
418 745

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TN 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, TN 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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 20 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT 
na farme PD Hôrka

Po - Pi: 6.00-12.00 hod.

eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  
Exolon 4/10 číra  

Exolon 2/10 2UV biela  
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  
Exolon 7/16 BF bronz  

PC Trapéz 76/18 bronz  
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Extrémne vysoké teploty, s ktorými 
sa počas letných mesiacov stretáva-
me čoraz častejšie, môžu spôsobovať 
záťaž zamestnancov. Môže to viesť 
k poklesu ich výkonnosti, zvýšenej 
únavnosti a spôsobiť až prehriatie 
organizmu so zvýšením telesnej 
teploty, malátnosťou, ospalosťou, 
bolesťami hlavy, závratmi, nevoľ-
nosťou až zvracaním. Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR odporúča v tejto 
súvislosti zabezpečiť na pracovis-
kách viaceré preventívne opatrenia.

Pitný režim - Dostupnosť a dostatok 
pitnej vody na mieste výkonu práce 
pre zamestnancov je samozrejmosťou, 
pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu 
zabezpečiť na vlastné náklady. Okrem 
toho odporúčajú odborníci konzumá-
ciu dostatočného množstva vhodných 
nápojov, ktoré majú občerstvujúce 
vlastnosti a slúžia na doplnenie teku-
tín, solí a ďalších látok stratených nad-
merným potením. Majú obsahovať čo 
najmenej cukru (do 6 %), pretože slad-
ké nápoje zvyšujú pocit smädu, nemajú 
obsahovať ani malé množstvo alkoho-
lu a ich teplota by sa mala pohybovať 
v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa 
považujú napríklad stolové minerálne 
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, by-
linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. 
Zamestnávateľ nie je povinný občer-
stvujúce nápoje finančne uhrádzať.

Pracovný odev - Vhodný pracov-
ný odev má byť jednovrstvový, podľa 
možnosti svetlej farby a z prírodných 
materiálov, pretože syntetické materiá-

ly neumožňujú odparovanie potu.
Úprava režimu práce a ďalšie 

opatrenia - V prípade potreby by sa 
mali umožniť zamestnancom pre-
stávky v práci, aby sa mohli ochladiť 
osprchovaním alebo umytím pokožky 
chladnou vodou. Vo všeobecnosti tiež 
platí, že ak na pracovisku, na ktorom 
sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno 
zabezpečiť optimálne alebo aspoň prí-
pustné mikroklimatické podmienky, 
zamestnávateľ musí vykonať ochran-
né a preventívne opatrenia akými sú 
napríklad úprava času práce, posun 
začiatku pracovnej zmeny, striedanie 
zamestnancov, zaraďovanie prestávok, 
pitný režim, klimatizácia/nútené vetra-
nie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia 
- Na pracovisku je potrebné zabrániť 
prenikaniu priamych slnečných lúčov 
cez okná alebo svetlíky, tienením, na-
príklad žalúziami alebo roletami. Ak 
nie je na pracovisku klimatizácia, je 
potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu 
vzduchu vetraním. Pri používaní ven-
tilátorov je tieto nutné umiestniť a na-
smerovať tak, aby nedochádzalo k ne-
žiaducemu priamemu ochladzovaniu 
povrchu tela zamestnancov. Klimatizá-
ciu treba nastaviť tak, aby rozdiel teplôt 
medzi vonkajším a vnútorným prostre-
dím nebol vyšší ako 5 maximálne 7°C. 

Informácie poskytol Odbor 
preventívneho pracovného lekárstva 

Úradu verejného zdravotníctva v SR

Ako si poradiť 
s horúčavami na pracovisku

» red

12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti

13. júla 2000  
v ruskom Novgorode bol objavený Novgorodský kódex, najstaršia 
východoslovanská písomná pamiatka

Výročia a udalosti
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0905 915 036, 0907 673 926
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom Dunaj preteká 10 krajinami a štyrmi 

hlavnými mestami: Viedeň, Bratislava, 
Budapešť, Belehrad. S dĺžkou vyše 2800 
kilometrov je druhou najdlhšou európ-
skou riekou - po Volge. Medzinárodná 
komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) 
vyhlásila v roku 2004 Medzinárodný 
deň Dunaja, ktorý rieka oslávila pred 
pár dňami.

Svetový fond na ochranu príro-
dy (WWF) Slovensko zaradil Dunaj 
medzi desať najohrozenejších tokov 
sveta. Spolu s partnermi pripravuje na 
rieke Dunaj v Bratislave projekty ožive-
nia starých riečnych ramien. Cieľom je 
obnova biodiverzity v mestskej krajine, 
ale aj zmierňovanie dopadov zmeny klí-
my. Ide im o to, aby ľudia v meste žili opäť 
v kontakte s riekou a poznali jej hodnoty. 
„Väčšina veľkých riek sveta bola uprave-
ná s cieľom získať novú pôdu pre rozvoj 
miest či poľnohospodárstva a chrániť 
mestá pred povodňami. Ľudské zásahy 
tak aj na Dunaji spôsobili výrazné zmen-
šenie jeho záplavového územia. Spolu s 
rastúcim vplyvom zmeny klímy povodie 
Dunaja stále viac trpí suchom a paradox-
ne, je zároveň ohrozené extrémnymi po-
vodňami. Obnova riečnych ramien tam, 
kde je to bezpečné, pomáha zmierniť 
povodňové vlny a chrániť sídla, pretože 
umožňuje rieke rozliať sa vo svojej niek-
dajšej nive. Aj v mestskom prostredí tak 
vznikajú ostrovy biodiverzity, ktoré v ho-
rúcich dňoch vytvárajú príjemne prostre-
die pre ľudí. WWF Slovensko pripravuje 
takéto projekty prospešné pre prírodu aj 
pre ľudí,“ hovorí Miroslava Plassmann, 
riaditeľka WWF Slovensko. 

V Bratislave WWF Slovensko pri-

pravuje obnovu starých ramien Du-
naja - Ovsištského a Biskupického, 
ktoré po reguláciách nie sú prietočné, 
čo spôsobuje, že niekdajšia niva a lužné 
lesy trpia suchom. „Dunaj kedysi nebol 
sústredený do jedného hlavného koryta, 
ako to dnes mnoho ľudí vníma, ale sa 
rozlieval do viacerých korýt, medzi ktoré 
patrilo istý čas aj Biskupické rameno. To 
bývalo v minulosti mohutnejšie, no regu-
láciami stratilo spojenie s hlavným tokom 
Dunaja. Biskupické rameno so systémom 
ďalších naň napojených, no zaniknutých 
ramien, siaha od Podunajských Biskupíc 
po Hamuliakovo. Jeho obnova by prospe-
la tunajším lužným lesom, najmä takzva-
ným mäkkým, teda vŕbovo-topoľovým, 
ktoré rastú iba v tesnej blízkosti vôd. Tieto 
lesy sa z našej prírody strácajú spolu so ži-
vými, dynamickými riekami,“ hovorí ex-
pertka WWF Slovensko Šárka Horáčková.

Biskupické rameno je súčasťou 
územia európskeho významu Biskupic-
ké luhy a Chránenej krajinnej oblasti 
(CHKO) Dunajské luhy. Obteká prírodnú 
rezerváciu Ostrov Kopáč, ktorá je vý-
znamným hniezdiskom vodných vtákov 
a okrem lužných lesov sú tu predmetom 
ochrany dunajské stepi.

Dunaj oslávil svoj medzinárodný deň

» ren
Dunaj. zdroj foto WWF Slovensko, 

autor foto Miro OčadlíkZvykli ste si už rýchlym pohľadom 
opáčiť, či plastová fľaša alebo ple-
chovka nesie symbol zálohovania? 
Ak máte malé deti, možno sa aj u vás 
z hľadania „zetiek“ stali rodinné 
preteky. Viete však, ako sa účinok 
zálohovania môže zdvojnásobiť? 
Môžete zrecyklovať túto myšlienku:

André Silvestre má 64 rokov a žije 
v meste Caçapava v brazílskom štáte 
São Paulo. Raz stretol pána Antônia, 
ktorý už prekročil osemdesiatku. Na-
priek tomu denne nachodil takmer 10 
kilometrov, zbieral plastové fľaše a ple-
chovky a následne ich predával na úče-
ly recyklácie. Tak si po malých troškách 
zarábal na živobytie. André sa rozhodol 
starému pánovi pomáhať. Prevzal nie-
koľko kilometrov Antôniovej trasy, aby 
mu uľahčil prácu a nazbieral viac vrat-
ných fliaš či plechoviek.

Po Antôniovej smrti André so 
svojimi pochôdzkami neprestal. 
Naopak – myšlienku pomáhať pros-
tredníctvom zálohovaného materiálu 
„zrecykloval“ a svoj pohľad rozšíril po-
nad svoje okolie. V televízii totiž videl 
reportáž o práci nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha núdz-
nym a trpiacim na celom svete. André 
spomína: „V tej chvíli som si uvedomil, 
že nadácia ACN má dosah na chudob-
ných ‚Antôniov‘ po celom svete a že s 
peniazmi utŕženými za fľaše a plechov-
ky by som cez ACN dokázal viac, ako by 

som kedy mohol urobiť sám.“
André odvtedy posiela peniaze 

za vratný materiál nadácii ACN ako 
dary určené na podporu núdznych. Zá-
roveň pomáha aj našej planéte – čistí 
totiž čoraz väčšiu plochu svojho mes-
ta od povaľujúcich sa plastov a kovov, 
keďže začal chodievať na bicykli aj do 
vzdialenejších štvrtí. Každé ráno už od 
pol šiestej brázdi ulice a zbiera PET fľa-
še a plechovky.

Ďalšie znásobenie nenechalo 
na seba dlho čakať. Keď sa Andrého 
štedrosť stala známou v okolí, mnohé 
domácnosti začali separovať obalo-
vý materiál, aby ho potom predali a 
premenili na finančnú pomoc ľuďom, 
ktorí to potrebujú. Andrého myšlienku 
takto „recykluje“ čoraz viac obyvateľov 
Caçapavy. 

Ponúkame túto inšpiráciu aj vám. 
Zrecyklujete Andrého nápad?

Viac o pomoci ACN núdznym nájdete 
na www.acnslovensko.sk.

Takto zálohovaním pomôžete dvakrát

» ACN
zdroj foto ACN
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OD FIX 
DUBNICA NAD VÁHOM

NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

      0914 027 571           
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

87
-0
00

4

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 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
-0

03
2

0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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