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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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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  
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»Prenajmem v centre PK 
polozariadený 1 izb. byt, 
cena 410 eur vrátane 
energií. tel. 0949423600

»Kúpim dychové nástro-
je, heligonku, akordeón, 
husle.0915876860
»Predám klávesovú har-
moniku Delicia 3 okt. 7 
reg. - 96 bas. 3 reg., tel.: 
0949 719 978

Občianska
riadková
inzercia
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    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera BV medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BV 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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, BV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Juraj Jakubisko, výnimočný filmový re-
žisér, scenárista, kameraman, fotograf 
a výtvarník zomrel v piatok 24. februá-
ra 2023. „Ako vnímam réžiu? Je to inter-
pretácia vlastných myšlienok, aby im 
aj ostatní rozumeli, pričom zmyslom je 
naplniť diváka úžasom. To by asi mohlo 
byť moje krédo,“ povedal tento vý-
znamný režisér pre mesačník o filmo-
vom dianí na Slovensku Film.sk pred 
piatimi rokmi pri príležitosti svojich 
osemdesiatin. Jeho dielo nás presvied-
ča, že sa mu jeho sny podarilo naplniť. 

Juraj Jakubisko sa narodil 30. apríla 
1938 v Kojšove, v dedinke na východe Slo-
venska. Zo svojho detstva často čerpal vo 
svojich filmoch a do Kojšova sa aj opakova-
ne vracal. 

Jakubisko vyštudoval odbor fotografie 
na Strednej umelecko-priemyselnej škole v 
Bratislave a odbor réžie na pražskej FAMU. 
Už počas štúdia zaujal školskými filmami 
Mlčení (1963), Déšť (1965) a Čekají na Godota 
(1966), ktoré získali medzinárodné ocene-
nia na filmových festivaloch v Oberhause-
ne, Mannheime a Bergame. 

V roku 1967 sa Jakubisko stal režisérom 
Štúdia hraných filmov v Bratislave, kde de-
butoval filmom Kristove roky (1967), ktorý 
mal úspech na Medzinárodnom filmovom 
festivale v Mannheime a získal aj množstvo 
domácich ocenení. Jakubisko bol prvý z tro-
jice mladých absolventov FAMU (Jakubisko, 
Hanák, Havetta), ktorý v bratislavských fil-
mových ateliéroch na Kolibe nakrútil svoj 

prvý hraný film. Ďalšie tri Jakubiskove filmy 
Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty 
a blázni (1969) a Dovidenia v pekle, priatelia 
(1970, dokončený v roku 1990) však narazili 
na odpor. Filmy boli zakázané a Jakubisko 
bol nútený venovať sa výlučne dokumentár-
nej tvorbe. K hranej tvorbe sa vrátil v roku 
1979 filmom Postav dom, zasaď strom. V 80. 
rokoch nakrútil Jakubisko trojdielny televíz-
ny film Nevera po slovensky (1980), nasledo-
vala medzinárodne ocenená filmová sága 
Tisícročná včela (1983) a potom rozprávka 
Perinbaba (1985).Od roku 1993 Juraj Jakubis-
ko žil a pracoval v Prahe. V Českej republike 
nakrútil filmy Nejasná zpráva o konci světa 
(1997) a Post coitum (2004). V roku 2008 mal 
premiéru historický veľkofilm Bathory, ktorý 
dodnes vedie rebríček najnavštevovanejších 
slovenských filmov v ére samostatného Slo-
venska, v celkovom rebríčku mu patrí štvrtá 
priečka. Jeho posledným filmom je pokra-
čovanie filmovej rozprávky Perinbaba, pod 
názvom Perinbaba a dva svety (2023). Pred-
pokladaný termín jeho uvedenia do sloven-
ských kín je štvrtý štvrťrok 2023.

Informácie a foto poskytol 
Slovenský filmový ústav (SFÚ)

Odišiel veľký režisér

» ren

Prevažne teplé zimy prajú kliešťom. 
Niektoré druhy, napríklad pijaka 
lužného, ktorý je nebezpečný pre 
psov, už môžeme pozorovať vo voľ-
nej prírode - na južnom Slovensku a 
v nížinách. „Majitelia psíkov by už 
preto mali nasadiť protikliešťovú 
ochranu,“ informuje Úrad verejného 
zdravotníctva SR na svojej faceboo-
kovej stránke.

Pijak lužný (Dermacentor reticula-
tus) je nebezpečný pre psov, prenáša 
krvného parazita babéziu (Babesia 
canis). Tá napáda červené krvinky a 
spôsobuje vážne ochorenie, babeziózu 
psiu, na ktoré neliečené psy aj umie-
rajú. „Človeka tento kliešť bežne ne-
napadne, možno výnimočne, keď ich 
psíčkar oberá zo psa. Pre človeka však 
táto babézia psia nie je nebezpečná, aj 
keby ho takýto kliešť napadol,” vysvet-
ľuje doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., 
vedúci Centra aplikovaného výskumu 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach a dodáva:  „Kliešť 
pijak sa prebúdza po roztopení snehu 
pri dennej teplote nad nulou. Za tep-
lých zím bez snehu ho nachádzame aj 
v decembri a januári. Teda už je bdelý a 
na južnom Slovensku sa s ním psíčkari 
už stretávajú.“

Pijak lužný má podľa odborníka 
„siestu” v lete, na ktorú sa ukladá keď 
kvitnú agáty. Keď odkvitnú, čo je jún, 
tak už ho na vegetácii nenájdeme.

Sezónu kliešťov 
nám pripomenú bahniatka

Kliešť obyčajný sa po zime prebú-
dza neskôr, zväčša v marci, keď denná 
teplota dosahuje 7 až 8 stupňov Celzia 
a trvá dlhšie. „Na vegetácii sa to pre-
javuje kvitnutím vŕb a osík, objavia sa 
„bahniatka“. Bahniatka ako symbol 
jari sú aj signálom, že sa prebúdza 
kliešť obyčajný - aj ten s radosťou napá-
da psy, čo signalizuje kliešťovú sezónu 
v horskej (karpatskej) oblasti Sloven-
ska, kde kliešť pijak ešte nie je, ale po-
maly sa tam šíri. Koncom marca kvitnú 
bahniatka aj v Tatrách a kliešte sú už aj 
tam, bežne do výšok 1000 metrov nad 
morom, čo je napríklad poloha Starého 
Smokovca. Všetko, čo je nižšie (do 300 
m n.m.), má už kliešte prebudené aj za-
čiatkom marca. Máme nálezy kliešťa 
obyčajného z Teplého Vrchu už z febru-
ára,” približuje B. Peťko.

Kliešť obyčajný, ktorý napáda člo-
veka, sa obvykle prebúdza v marci. Už 
počas zimných mesiacov sa však u ľudí 
odporúča začať s prevenciou - očkova-
ním proti kliešťovej encefalitíde.

Pozor „psí“ kliešť sa prebúdza

» ren
zdroj foto Pezibear pixabay
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ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Kuchynský robot MagicHome
Lenotre, 1000W

102,59 €

Home Perfume
Majestic King - set

45,00 €

Varná doska

ZlavneneSpotrebice.sk

290,00 €
294,90€

Philips OneBlade originál
na tvár,telo 1ks

Demro.sk

51,95 €

90 cm

141,00 €

Nescafé Dolce Gusto Grande Intenso
kávové kapsule 16 ks

MojePapiernictvo.sk

11,02 €

ku krbu, nerezová, 66 cm

unidielna.sk

30,24 €

Marc Jacobs Perfect 
Parfumovaná voda 50 ml

Demro.sk

97,00 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB

REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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Y
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍ  ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY

INZERCIA
0905 719 132
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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!!!
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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

.

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
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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

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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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


