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(pri galante)

hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásobAktuálne platí 

do vypredania zásob

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj:
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Komárne (LIDL)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Hurbanove (LIDL)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

Mzda: 4,023€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

Blíži sa sviatok, ktorý sme ešte nie 
tak dávno hojne slávili po celom Slo-
vensku. Je ním 8. marec, kedy si pri-
pomíname Medzinárodný deň žien. 
Tento sviatok slávia ľudia po celom 
svete a kedysi sa aj u nás tešil veľkej 
obľube. Po nežnej revolúcii však ako-
si upadá do zabudnutia a to je škoda.

Medzinárodný deň žien je medzi-
národne uznávaný sviatok. Stanovila 
ho Organizácia spojených národov ako 
pripomienku výročia štrajku 40 000 
newyorských krajčírok v roku 1908. 
Tieto nebojácne ženy bojovali za zru-
šenie desaťhodinového pracovného 
času, ako aj proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. Ženy 
však museli v priebehu rokov bojovať 
aj za zlepšenie špeciálneho zákonodar-
stva, zavedenie osemhodinového pra-
covného času či za volebné právo, ktoré 
nebolo pre ne vždy samozrejmosťou.

Je smutné, že i dnes, kedy sa hrdíme 
tým, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, 
jestvuje ešte stále veľa oblastí života, v 

ktorých ženy po celom svete zápasia s 
nerovnosťou či bezprávím. Zabúdať by 
sme nemali ani na rodovo podmienené 
násilie páchané na ženách a častokrát 
sa v tejto súvislosti vyskytujúcu fyzic-
kú, sexuálnu, psychologickú alebo 
hospodársku ujmu alebo utrpenie 
žien, vrátane hrozieb, nátlaku alebo 
svojvoľného zbavenia ich slobody.

Myslím si, že je vo svete ešte veľa 
oblastí, v ktorých je v prípade zrovno-
právnenia žien čo doháňať a aj preto by 
sme na sviatok, akým je Medzinárodný 
deň žien rozhodne nemali zabúdať. No 
skôr, ako bujaro oslavovať, by sme si 
mali pripomínať, čo všetko 
ženy naprieč dejinami 
dokázali a každý deň 
dokazujú a tiež neustále 
upozorňovať na to, že 
spoločnosť by mala 
vytvárať rovnaké 
podmienky pre obe 
pohlavia.

Oslávme Medzinárodný deň žien

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Editka je takmer 22 mesačné dievčat-
ko, ktoré sa narodilo predčasne. Hoci 
sa na začiatku zdalo byť po zdravotnej 
stránke všetko v poriadku, doposiaľ 
sa na svoje nožičky nepostavila. Príči-
nou je zákerná choroba. Hoci jestvuje 
liek, ktorý by mohol pomôcť, rodičia 
malej bojovníčky nemajú dostatok 
prostriedkov na jeho zakúpenie. Zvá-
dzajú boj s časom.

Koncom novembra, lekári dievčat-
ku po molekulárno-genetických testoch 
diagnostikovali ochorenie - spinálnu 
muskulárnu atrofiu (SMA) typ 2. Ide o 
nervovosvalové ochorenie. Najčastejšie 
sú postihnuté dolné končatiny, horné 
končatiny a taktiež sa ochorenie môže 
rozšíriť na žuvacie, či dýchacie svaly. 
„Ochorenie malo u Editky veľmi rých-
ly priebeh a v súčasnosti sa už na štyri 
nepostaví a po miestnosti sa presúva už 
iba doťahovaním po rúčkach,“ popisuje 
smutne mama Monika. Po prvotných od-
beroch a vyšetreniach bola malej pacient-
ke plne odporučená liečba jednorázovou 
génovou terapiou Zolgensma, ktorá sa 
podáva intravenózne, v trvaní 1 až 1,5 
hod. „Ako jediný liek na toto ochorenie 
ho dokáže zastaviť. Ošetrujúca lekárka 
usúdila, že práve táto liečba je pre Edit-
ku najvhodnejšia, zdravotná poisťovňa 
opakovane našu žiadosť o preplatenie 
lieku zamietla. Prisľúbili nám však, že ak 
sa nám podarí na liek získať prostriedky, 
tak ho našej dcérke podajú. Sami to ale 

nezvládneme, cena lieku je 2 milióny eur 
a času máme veľmi málo, Editke je mož-
né ho podať u nás iba do dvoch rokov. Tie 
dovŕši 23.04.2023,“ dodáva zúfalá mama.

O pomoc prosia dobrých ľudí
Bezradní rodičia sa ocitli pre nich v 

priam bezvýchodiskovej situácii a pre-
to sa obracajú s prosbou o pomoc na 
dobrých ľudí. Editke môžete prispieť na 
transparentný účet IBAN: SK12 8330 
0000 0020 0240 9386.

Výzvu o pomoc zriadil pre Editku aj 
portál ludialudom.sk a záujemcovia tam 
nájdu viac informácií https://www.lu-
dialudom.sk/vyzvy/14459. 

„Veľmi pekne všetkým ďakujeme, 
Editká má šancu postaviť sa na vlastné 
nohy a viesť život takmer rovnaký ako 
zdraví ľudia, avšak jej šance výrazne 
stúpnu, ak sa o nej dozvie čo najviac ľudí, 
najlepšie celý svet. Každú pomoc si veľmi 
vážime,“ uzatvárajú rozprávanie nešťast-
ní rodičia Monika a Marek.

Statočná Editka potrebuje pomoc

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto rodinný archív
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PRIJMEME operátora na obsluhu:

CNC ohraňovací lis

a CNC laserové centrum
Náplň práce:

   - nastavenie a obsluha CNC ohraňovacieho
      lisu, CNC laserového centra
   - dodržiavanie technologických postupov
   - výroba v požadovanej kvalite a v množstve

Zamestnanecké výhody:

   - zázemie v stabilnej spoločnosti
   - vynikajúce platobné ohodnotenie
   - nadštandardné pracovné prostredie
   - mesačný plat brutto 1100 €

Požiadavky na zamestnanca:

   - stredoškolské vzdelanie bez maturity
   - stredoškolské vzdelanie s maturitou
   - práca v dvoj až trojzmennej prevádzke

Osobné predpoklady a zručnosti:

   - znalosť čítania výkresovej dokumentácie,
     prax v danom obore výhodou
   - technické myslenie
   - zodpovedný prístup k práci
   - precíznosť

Kontakt:

mobil: +421 905 446 927

e-mail: haris@orgeco.sk

Kuchynský robot MagicHome
Lenotre, 1000W

Profitent

102,59 €

Home Perfume
Majestic King - set

MASÁŽE RELAX

45,00 €

Whirlpool WL B8160 NE
Varná doska

ZlavneneSpotrebice.sk

290,00 €
294,90€

Philips OneBlade originál
na tvár,telo 1ks

Demro.sk

51,95 €

Zásobník na drevo CHERRY 
90 cm

Kozuby-Vaňo.sk

141,00 €

Nescafé Dolce Gusto Grande Intenso
kávové kapsule 16 ks

MojePapiernictvo.sk

11,02 €

SADA KUTAC HOMEFIRE
ku krbu, nerezová, 66 cm

unidielna.sk

30,24 €

Marc Jacobs Perfect 
Parfumovaná voda 50 ml

Demro.sk

97,00 €
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!

0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290  0949 452 747 
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Bezpečnosť pre vás, pokoj pre vašich 
blízkych. Schodiskový výťah dokáže oveľa 
viac ako len chodiť hore a dole po schodoch. 

Každý schodiskový výťah vyrábame do 
detailu s jediným cieľom: vaša spokojnosť.

0800 162 162
www.stannah.sk

Stoličkové výťahy Stannah

váš domov, váš život

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 

ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31.3.2023 a nie 

je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom SlovenskuN l S

Žiarovka LEDVANCE® SMART+ WIFI 050
stmievateľná, mení farby, GU10

Profitent

15,29 €

Drevené brikety
RUF

TOKY s.r.o

155,00 €

Forma na tortu
Lukrecja, 28 cm

Kuchyňovo.sk

9,29 €

Plyšový pelech M
60cm - tmavošedý

Profitent

15,00 €
16,00€
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com


