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V živote nie sme všetci obdarení rov-
nako, nerodíme sa do totožného pro-
stredia a nemáme identické rodinné 
zázemie, ale ani zhodné schopnosti. 
Ako sa s tým popasujeme, to však v 
konečnom dôsledku závisí len od nás.

Sociálne prostredie, rodinu, výcho-
vu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne 
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov 
či spolužiakov si v detstve jednoducho 
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda 
povedať, že všetci stojíme na rovnakej 
štartovacej čiare.

Treba však myslieť aj na to, že hoci 
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu, 
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemož-
ne ho podporovala aj finančne zabez-
pečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe 
usilovne pracovať. A naopak aj človek, 
ktorý nepochádza z rovnako podnetné-
ho či podporujúceho prostredia, nik sa o 
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa 
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, ne-
venoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to 
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu, 

môže sa stať výborným ekonómom, nada-
ným lekárom, či šikovným remeselníkom, 
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si 
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom 
či rodičom, hoci on sám nič podobné ne-
zažil.

Pravdou je, že každý človek musí hrať 
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však 
presvedčená o tom, že to, ako to napokon 
s naším životom dopadne, záleží v ko-
nečnom dôsledku od toho, ako my sami 
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s 
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak 
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime 
šancu stavať na pevných základoch, ak 
boli zlé, nevzdajme to a zabo-
jujme o seba, satisfakciou 
a odmenou nám môže byť 
aj vedomie, že „umenie 
žiť nie je umením hrať s 
dobrými kartami, ale 
umením zahrať so 
zlými kartami dobrú 
hru.“ (Robert Louis 
Stevenson)

Vziať život do vlastných rúk

» Renáta Kopáčová, redaktorka

16. júla 1969  
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval 
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti
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»Predám Mazdu 5, r.v.: 2014, 
1.8i, cena 6.000 €. T.č.: 0905 
935 267   

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129  
»Kupim stare motorky typu 
jawa perak 250/350 dobre 
zaplatim 0908795502 
»KUPIM SIMSON ENDURO/
ELEKTRONIC/JAWA 90 CROSS 
ROADSTER AJ POKAZENE 
NEKOMPLETNE PONUKNITE 
0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03

BYTY PRENÁJOM 04
»Prenajmem 1-izb. byt, za-
riadený, ihneď. T.č.: 0950 
780 094
»Prenajmem 2-izbový byt 
v Turanoch, tel.: 0902 526 
835 NIE SOM RK  
»Prenajmem 1 izbu v RD na 
Podhaji. Cena 270e/mes. 
Info na t.č. 0907150537 

REALITY INÉ 07
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991
»Kupim za dobru cenu dom, 
chalupu. Ponuknite. 0908 
537 258 

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
»PRIDTE SI NAZBIERAT CE-
RESNE,MALINY AJ ZLTE. LET-
NE JABLKA CERVENE A ZLTE 
»PREDAM PAVY 0949 225 
092   

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

ZOZNÁMENIE 16 
»OPATUJEM, AJ LAS KU, ZE-
NY,-DO67R. S DOMOMCNOS-
TI 0950338147

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

04 BYTY / prenájom 

01 AUTO-MOTO / predaj          

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    
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Slovenský pesničkár a večný opti-
mista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej 
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám 
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a naj-
viac si cením, keď prostredníctvom nej 
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie“.

Počas letných prázdnin jeho kro-
ky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi 
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla 
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý 
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej 
hviezdy večera odohral v už zaplne-
nom nitrianskom amfiteátri, bol plný 
energie, emócií a skvelej hudby. 

Juraj začal spievať ešte ako malý, 
keď mal deväť rokov, a už na základnej 
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych 
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení 
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral 
ako predzvesť sólového albumu akus-
tickú verziu pesničky Aká si krásna. 
Na tvorbe videoklipu spolupracoval                
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu 
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päť-
skladbové EP s názvom Dovoľte mi 
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo od-
razovým mostíkom jeho terajšieho pô-
sobenia. Pozornosť širokého publika si 
však pesnička Aká si krásna a ďalšie 
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka 
jeho úspešnému účinkovaniu v televíz-
nej šou Česko Slovensko má talent. Od-
vtedy vydal tri albumy a jeho najnovším 
hudobným počinom je nová, akustická 
a emotívna verzia piesne Se skrývam, 
ktorú zverejnil ku Dňu matiek. 

Talentovaný hudobník, ktorému ne-
chýba pokora a svojský prístup k živo-
tu a hudobnej kariére, nepatrí medzi 
hviezdy rádiových playlistov či bulvá-
ru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú 
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále 
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla 
predstaví v obľúbenom podniku Music 
a Cafe, kde si okrem samotného kon-
certu môžete vychutnať aj dobrú kávu 
alebo čaj.

Vstupenky
na koncert 

sú v predaji v sieti 
Predpredaj.sk.

autor: 
Diana Kotesová

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň 
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre
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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������������������
������

info@master.sk

0903 808 320

�������
TeleCom
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Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
je možné požiadať o jednorazovú inflačnú 
dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na 
pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, 
energie, stravu a podobne.

O túto inflačnú dotáciu si môže požiadať 
fyzická osoba s trvalým alebo prechodným 
pobytom na území SR a:
- ktorá vykonávala osobnú asistenciu na 
základe zmluvy o výkone osobnej asistencie 
predloženej úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného pred-
pisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. 
štvrťroka 2022; 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 
7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení a o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia, 
ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opat-
rovanie); 
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na 
starobné poistenie, invalidné poistenie, a 
poistného do rezervného fondu solidarity za 
máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, 
ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom po do-
vŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým 
pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov 
jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z 
iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný 
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 

a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starob-
ný dôchodok. Splnenie podmienky žiadateľ 
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne. 
- ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 ro-
kov veku a v máji 2022: 
- nie je poberateľom starobného dôchodku, 
predčasného starobného dôchodku, invalid-
ného dôchodku, vdovského dôchodku, vdo-
veckého dôchodku, 
- nie je poberateľom výsluhového dôchodku, 
invalidného výsluhového dôchodku, vdov-
ského výsluhového dôchodku, vdoveckého 
výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky 
zo zahraničia, 
- nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok 
na príjem zo závislej činnosti, z podnikania 
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné 
podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s 
výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným stavom, kto-
rá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr 
do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po 
uvedených termínoch sa neprihliada.

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpí-
sanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné) 
úradu, v ktorého územnom obvode má 
trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o in-
flačnú dotáciu možno podať aj elektronickými 
prostriedkami bez kvalifikovaného elektro-
nického podpisu, pričom v takomto prípade 
už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej 
podobe.

Ako požiadať o inflačnú pomoc 
a kto má na ňu nárok?

» ren 

Hrad nad Vinným je miesto hodné 
výletu pre celé rodiny. Očarí nový 
vstupný most, vstupná uvítacia sála, 
takzvaný Dom kapitána, galéria, 
oddychová zóna aj romantická vy-
hliadka. Na hrade ožilo tradičné te-
sárstvo aj ďalšie stredoveké remeslá.

Na Vinianskom hradnom vrchu 
tento rok pribudli chýbajúce služby a 
priestory, aby sa hradní dobrovoľníci 
a aj jeho návštevníci cítili čo najlepšie. 
Hneď po príchode na hrad cez drevenú 
lávku si môžu záujemcovia objednať 
služby sprievodcu a zistiť, čo všetko 
sa na hrade práve deje. Nedávno bol 
pri archeologickom výskume objavený 
palác a jeho stena teraz slúži ako akási 
galéria na zorientovanie sa v histórii 
hradu aj celej oblasti.

Zaujme aj nová vyhliadka
Hrad Vinné pozýva na návštevu 

všetky vekové kategórie, nech už sú v 
tejto časti Košického kraja z akýchkoľ-
vek dôvodov. Je to skvelé miesto, kde 
môžete stráviť romantické chvíľky na-
príklad na novej vyhliadke s výhľadom 
na Východoslovenskú nížinu. Hrad 
bol totiž postavený na sopečnej kryhe 
na južných výbežkoch Vihorlatských 
vrchov, v nadmorskej výške 325,3 m n. 
m. Je ideálnym miestom aj na piknik s 
deťmi, ktoré sa nebudú vedieť vynadí-
vať na dobovo oblečených majstrov te-
sárov či kuchárov, ktorí na hrade denne 

pracujú.

Michalovský prvý rytier
Hrad nad Vinným, ktorý sa týči nad 

brehmi Vinianskeho jazera postavili v 
13. storočí, a za jeho hradbami býval 
aj druhý najmocnejší muž Rakúsko-
-Uhorska po kráľovi, vtedajší dalmát-
sko-chorvátsky bán, Albert Užský. 
Tohto protihustiského bojovníka si na 
Zemplíne dodnes pripomínajú ako mi-
chalovského prvého rytiera.

Vinianske jazero
Po návšteve hradu sa môžete osviežiť 

vo vodách Vinianskeho jazera. To sa 
rozprestiera na ploche 8 hektárov a má 
hĺbku 3 metre. Vzniklo v sedle na upätí 
dvoch vrchov vytvorením umelej hrá-
dze a privedením vody z Vinianskeho 
potoka. Je obklopené okolitými lesmi a 
vytvára jedinečné podmienky na relax, 
člnkovanie, rybolov a turistiku v okolí.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Hrad nad Vinným je plný noviniek

» ren
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18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti
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Horúčavy môžu prispieť k vzniku neprí-
jemných ochorení zažívacieho traktu. 
„Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, 
dbajte pri ich príprave najmä na dodržia-
vanie hygieny, správnych technologic-
kých postupov a na správne skladova-
nie,“ upozorňujú verejní zdravotníci.

Salmonelóza sa najčastejšie prenáša 
nedostatočne tepelne upraveným konta-
minovaným mäsom - kuracím, morčacím, 
bravčovým, mletým hovädzím, marinova-
ným, ale aj tepelne neupraveným mliekom a 
mliečnymi výrobkami, tepelne nedostatočne 
upravenými slepačími vajcami a výrobkami z 
nich a tiež pokrmami, do ktorých sa často pri 
domácej príprave pridávajú surové vajcia, ako 
sú majonézy, krémy do zákuskov a podobne.

Okrem použitia kontaminovaných 
surovín a nedodržiavania správnej tech-
nológie býva pri príprave jedla príčinou 
nákazy aj nedodržiavanie osobnej hygieny, 
zanedbanie pravidiel hygieny pri používaní 
pracovných pomôcok, nedostatočné čistenie 
pracovných plôch, nesprávna manipulácia 
so surovinami a jedlami, ako aj ich nespráv-
ne skladovanie. Nenechávajte jedlá, potra-
viny a nápoje na slnku, či už pri bazéne, na 
terase chaty alebo v aute.

Salmonely sa v potravinách dokážu 
množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej tep-
lote, dokonca i v mrazených potravinách. 
Ničí ich teplota 70° Celzia, pri varení sa vždy 
presvedčte, či ju jedlá dosiahli. Šťava správne 
pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, 
nie ružová.

Na zničenie salmonel vo vajíčkach 
stačí, ak ich pri teplote 70 stupňov varí-
te desať minút. Vajíčka namäkko (aspoň v 
horúcich mesiacoch) radšej oželejte a volské 
oká osmažte z oboch strán. Pri zahraničných 
dovolenkových destináciách majte na pamä-
ti, že zdrojom salmonel môžu byť aj vajíčka 
iných druhov hrabavej a vodnej hydiny, a 
konzumácii takýchto rizikových potravín sa 
preventívne radšej vyhnite.

Na vznik akútneho bakteriálneho 
hnačkového ochorenia sú vnímavé všet-
ky vekové kategórie, najčastejšie sa vysky-
tuje u detí v predškolskom veku a u starších 
ľudí. Nepríjemné príznaky sa môžu prejaviť 
už o 6 až 72 hodín po skonzumovaní konta-
minovaného jedla. Nakazený človek máva 
vysokú teplotu, pociťuje nevoľnosť, zvracia, 
má kŕčovité bolesti brucha a časté vodnaté 
stolice. Nebezpečná pri salmonelóze je strata 
tekutín. Ťažká dehydratácia organizmu cho-
rého si v mnohých prípadoch vyžiada hospi-
talizáciu a infúznu liečbu.

Nezabúdajme, že zvieratká v kontakt-
ných zoologických záhradách, zoo-par-
koch, na putovných výstavách plazov a na 
burzách s predajom zvierat sú často bezprí-
znakovými nosičmi salmonel. Nie je vhodné, 
aby sa s nimi deti hrali bez dozoru dospelej 
osoby a po kontakte so zvieraťom je potreb-
né dokonalé umytie rúk. Malo by sa zabrániť 
kontaktu zvierat (plazov) a detí do 5 rokov a 
odporúčame nekonzumovať potraviny počas 
prehliadky zvierat. Občerstviť sa je vhodné 
až po dôkladnom umytí rúk.

Ako sa chrániť pred salmonelózou

» ren Zdroj informácií ÚVZ SR / Fb
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PONUKA PRÁCE

BRIGÁDA – víkendové upratovanie
Hľadáme šikovných brigádnikov aj študentov na víkendové práce
do zvarovne do automobilky pri Žiline.
Pracovná náplň: čistenie výrobných priestorov
Pracovná doba: sobota 14:00-22:00 h, výnimočne nočná 22:00-6:00 h
Platové podmienky: od 4,00 €/h v čistom + víkendový príplatok
+ príplatok za nočnú zmenu, výkonnostný bonus

MANIPULANT s VZV Manipulačné práce
s VZV, podpora výroby

Spoločnosť PROPER Service SK hľadá do svojho tímu v automobilke
pri Žiline  zodpovedného kolegu so zmyslom pre detail.
Potrebná znalosť práce s VZV - oprávnenie na prácu s VZV vieme
zabezpečiť.
Pracovná doba: pondelok - piatok (ranná/poobedná/nočná zmena).
Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom + nočný príplatok,
po zaškolení až do 5,50 €/h v čistom
Práca na dohodu s možnosťou prechodu na HPP po zaškolení.
Autobusová doprava je zabezpečená.

MANIPULANT
Manipulačné a pomocné práce vo výrobe, dopĺňanie prípravkov
Spoločnosť PROPER Service SK hľadá do svojho tímu v automobilke
pri Žiline šikovného, spoľahlivého a manuálne zručného kolegu
na podporné práce pri výrobe automobilov.
Pracovná doba: pondelok - piatok (ranná/poobedná/nočná zmena).
Platové podmienky: od 4,30 €/h v čistom + nočný príplatok,
po zaškolení 4,60 €/h v čistom
Práca na dohodu s možnosťou prechodu na HPP po zaškolení.
Autobusová doprava je zabezpečená.

Viac info na tel. č.: 0910 180 166

INZE
RCIA

0902  524 957, 0905 423 331
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

8
7
-0
0
0
4

0944 113 140

AKCIA

DO 31. JÚLA

2022
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