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Opäť zákazy návštev

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom, 
že českí turisti, vracajúci sa z prvých 
dovolenkových turnusov od mora do 
ČR si privážajú naozaj neželaný suve-
nír – koronavírus. 

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedo-
statku rozvahy, pokory pred pandémiou, 
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale 
aj ohľaduplnosti voči  občanom. To som 
napísal jemnými slovami, takými, ktoré 
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto 
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.

V našich domovoch sociálnych slu-
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, 
návštevy sú za istých výnimiek zakázané 
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli-
vosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, 
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz 
si predstavte, že vďaka nezodpovedným 
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa 
nemôže prijímať návštevy, že za chorými 
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba 
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo-
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby 
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v 
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť,  ale nie 
tým zahraničným, do ktorých naši turisti 
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás 
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa 

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie 
je to však v poriadku, ak nezodpovední 
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú kra-
jinu po návrate domov, komplikujú život 
jej občanom v najemotívneších sférach a 
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štát-
neho rozpočtu  na testy, karantény, lieče-
nie v zdravotníckych zariadeniach a pro-
tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým 
empatickým, pokorným, ohľaduplným 
a predovšetkým rozumným sa nedá nič 
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať 
sa“. A to s  nádejou, že to hádam nebude 
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak 
zlé. Hoci to mohlo  byť jednoducho a bez 
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...

Inak, mám takú otázku  … Za čo a 
načo našinci vlastne na tie dovolenky ces-
tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú 
naň štátne podpory, čerpali štátne kom-
penzácie a ešte tri mesiace oddychovali, 
lebo im stálo podnikanie? 
Nemám  na to odpoveď, iba 
veľmi zlý pocit. Niekto si z 
nás a zo štátu (a jeho, teda 
našich peňazí) robí idiotov 
a dojnú kravu...

So znechuteným 
pozdravom  

59
-0

00
5

59
-0

00
4

65
-0

04



BB 20-29 strana_ 2

služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk

Redakcia: Rudlovská cesta 53 
BANSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Ing. Dagmar Babicová  0907 727 204
Linda Marková  0907 877 862

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

43 200 výtlaèkov

B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (50.530 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

78
12
00

00
9B. Bystrica

59
-2

57



BB 20-29 strana_ 3

službybysTRICKO
3



BB 20-29 strana_ 4

ZDRAVIE / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Predám Škodu Octavia 1.9 
TDI, r.v. 2005, 343000 km, 
EK a TK do 12/21, servisova-
ná + zimné gumy. 2500 €. 
0905980196

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. 0908205521
»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE. T.0907296305
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
ZNAČKY ČZ AJ POKAZENÚ. 
0949150398

»Výhodne predám 1izb. byt 
po rekonštrukcii v BB, Tul-
ská. 0915210960

»PRENAJMEM GARSÓNKU S 
BALKÓNOM,KUCH.LINKOU V 
CENTRE TO. Č.T. O94893I384

»Predám starší 2.izb. dom v 
Pukanci. 0905252321
»Predám starší dom so zá-
hradou v Ratkovej, kontakt 
0910329782

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje 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    

V  poslednom období sa sústredil záu-
jem na hladinu kyseliny močovej, lebo 
bol zistený priamy súvis aj s mnohými 
inými ochoreniami:

Cukrovka – diabetes mellitus
U diabetikov sa na zvýšení hladín môže 

spolupodielať zhoršené vylučovanie pri 
poškodení obličiek, ale aj zvýšený príjem 
purínov hlavne u  obéznych diabetikov, 
príjem alkoholu a fruktózy. Pri spoločnom 
výskyte vysokého krvného tlaku, hyper-
tenzie a  cukrovky, diabetu, sa vyskytuje 
až v 70 percentách prípadov.

Ochorenia srdca a ciev
Zvýšenie kyseliny močovej vedie 

k zvýšeniu rizika srdcového infarktu o 26 
percent. Hladina kyseliny močovej je aj 
dôležitým ukazovateľom srdcového zlyhá-
vania a jeho prognózy.

 
Vysoký krvný tlak

So zvýšením kyseliny močovej stúpa aj 
krvný tlak a  naopak môže stúpnuť kyselina 
močová pri vyšších hodnotách krvného tlaku.

Ochorenie obličiek
Kyselina močová súvisí s filtráciou ob-

ličkami. Jej zvýšenie v krvi je ukazovate-
ľom možného obličkového ochorenia.

Terapia:
Základom liečby sú režimové opatre-

nia. Nie nadarmo sa choroba nazýva cho-
robou bohatých alebo kráľov... Vyskytuje 
sa častejšie u obéznych mužov, ale to ne-
musí byť pravidlo. Často sa vyskytuje po 
kulinárskych hodoch, napríklad po zabí-
jačkovej či divinovej oslave, najmä spoje-
nou s konzumáciou alkoholu. Ale ani to 
nemusí byť pravidlom. U vnímavých ľudí 
aj napríklad po šošovicovej omáčke, ale 
zas ani to nemusí byť pravidlom. Niekedy 
je spúšťačom stres. Niekedy je rozhodujú-
ca dedičnosť. Často sa príčina ani nezistí.

Pri každom podozrení treba vyhľadať 
lekára, ktorý vyšetrí hla-
dinu kyseliny močovej. 
Keďže často je sprevá-
dzaná zvýšením tukov 
v  krvi alebo zvýšenou 
hladinou cukru, tak aj 
tie.

Hyperurikémia 
ako súčasť iných ochorení

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Pri každom podozrení treba vyhľadať 
lekára, ktorý vyšetrí hla-
dinu kyseliny močovej. 
Keďže často je sprevá-
dzaná zvýšením tukov 
v  krvi alebo zvýšenou 
hladinou cukru, tak aj 
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627
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19. júla 1903        
sa skončila prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin.

Výročia a udalosti
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65” / 163 cm65”65”5 // / 163163163 cm cm c

€1599

CANON SELPHY CP1300 ČIERNA
Štýlová a prenosná tlačiareň na bezdrôtovú tlač 
krásnych a trvácnych fotografií rôznych veľkostí 
alebo pohľadníc z inteligentných zariadení  
a fotoaparátov, tlač z USB, z pamäťových kariet, 
možnosť použitia na batériu, TFT displej 8,1cm, 
bezokrajová tlač.

€129

SAMSUNG UE55TU7072
UHD SMART TV s kovovým rámom, DVB-S2/T2/C, 
Crystal Processor 4K, PQI 2000, HDR /HDR10+, 
Mega Contrast, UHD Dimming, DLNA, Bluetooth,  
nahrávanie na USB

SAMSUNG QE55Q80T
4K QLED TV s priamym zadným podsvietením,  
2x DVB-S2/T2/C, umelá inteligencia - Quantum  
Processor 4K + Neural Network, PQI 3800,  
HDR /HDR10+,  Ambient Mode +,  
Supreme UHD Dimming, Object Tracking Sound,  
DLNA, Bluetooth, WiFi

LETO PLNÉ
SKVELÝCH AKCIÍ
LETO PLNÉ
SKVELÝCH AKCIÍ

€429
Č

€579

€1199

A+
trieda Wi-Fi 2x

USB
3x

HDMI UHD

75” / 189 cm

€999 

65” / 163 cm

755””  / / 1891  cmcmm

€9€ 999

65”5” / / / 163163163 cm cm c

€589

SANDISK

Pamäťová karta odolná voči teplotám,  
vode a rontgovému žiareniu, nárazuvzdorná, 
rýchlosť čítania až 80 MB/s, prevádzková 
teplota -25°C do 85°C

ULTRA MICROSDHC  
CLASS 10 UHS�I

55”/138 cm
55”/139 cm

NOVINKA

B
trieda Wi-Fi 2x

USB
4x

HDMI UHD

NOVINKA
CASHBACK 

100€

55”/138 cm

Wi-Fi

SVIEŽA JAZDA SO SAMSUNGOM

128  GB

€1799
64 GB

€999
32 GB

€599

Wi-Fi2x
USB

3x
HDMI

UHD

A+
trieda

PHILIPS 55PUS7805
Ambilight 4K SMART TV Saphi OS, DVB-C/T2 (H.265)/
S2/T, Engine P5 Perfect Picture, 3-stranná funkcia 
Ambilight, 1700 PPI, HDR 10+, Micro Dimming, Bluetooth, 
DLNA, nahrávanie vysielania cez USB, Dolby Atmos, 
hlasové diaľové ovládanie

www.akton.sk AktonN Elektro

Biela technika: 0910 999 988
Čierna a malá biela technika: 0915 873 572AktoN Elektro ČSA 53, BREZNO

DARČEK
kazeta  

s atramentami 
a papiermi  

na 36 ks 
fotografií/
pohľadníc 
10x15 cm

K

A+ Wi Fi 2x3x UH

55
VINKA

VINKA
HBACK 
00€

55

DARČEK
Ventilátor 

KLARSTEIN
K TV SAMSUNG

VÄČŠÍM AKO 55”

DARČEK
Bluetooth 

reproduktor 
PHILIPS 
ShoqBox

SB300B k TV 
PHILIPS

väčším ako 55”

DARČEK
Ventilátor 

KLARSTEIN
K TV SAMSUNG

VÄČŠÍM AKO 55”

30 dní na
bezplatné
vyskúšanie
Ambilight
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JBL TUNE 115 BT BLACK/WHITE
Bluetooth slúchadlá do uší s JBL Pure Bass zvukom, 
Hands-free telefonovanie, kábel, ktorý sa nezamotá, 
8 hodinová výdrž batérie, nabitie v priebehu 2 hodín, 
magnetické vedenie kábla, 3-tlačidlový ovládač  
s mikrofónom 

€3990

TEFAL GC305012
Elektrický gril s termostatom, nepriľnavé  
a odnímateľné grilovacie dosky - vhodné do umývačky 
riadu, možnosť použiť ako otvorený alebo zatvorený 
gril a vďaka kompatným rozmerom bude vždy poruke 
aj na zapekanie sedvičov alebo rýchlu prípravu zdravej 
večere.

BOSCH KGN36VIEB
Kombinovaná beznámrazová chladnička, zóna 
VitaFresh pre dlho čerstvé potraviny, PerfectFit -  
pre umiestnenie kamkoľvek aj k stene, LED  
osvetlenie, hlučnosť iba 39 dB, rozmery (ŠxVxH): 
186x60x66 cm

SAMSUNG RB37J5018SA/EF

€665

A++
trieda

260 kWh

ROK

237
87 l

NO 
FROST

GORENJE RK4171ANW
Kombinovaná chladnička 
s LED osvetlením, 
zmrazovacia kapacita 
3kg/24 h., odolnosť  
pri výpadku prúdu  
15 h., rozmery (ŠxVxH): 
55x176x58 cm

€269

HISENSE WFHV7012 MORA IM 533
Plne integrovaná 
umývačka riadu, 
ochrana proti vytečeniu - 
TotalAquaStop, účinnosť 
sušenia a umývania - 
A/A, odložený štart, 
samočistiaci filter,  
tablety 3v1, rozmery 
(VxŠxH): 81,5x44,8x55 cm

€329€249€7990

Stará cena

€4990

2000
W

Kombinovaná chladnička, NoFrost so systémom 
All-around, dvojitý chladíací systém Twin Cooling 
Plus, invertorový kompresor, rýchle mrazenie, zóna 
Fresh pre účinnú ochranu čerstvosti, zásuvka na 
ovocie a zeleninu, signalizácia otvorených dverí, 
LED osvetlenie, kapacita zmrazovania  
13 kg/24 hod., rozmer (ŠxVxH): 59,5x201x67,5 cm

€589

A+++
trieda

175 kWh

ROK

267
98 l

NO 
FROST

10 ROKOV ZÁRUKA
NA MOTOR

BEKO RCNA366I30W
Kombinovaná chladnička s NeoFrost - už žiadna 
námraza a miešanie pachov, LED osvetlenie, Fresh 

zóna, odolnosť pri poruche  
33 hod., zmrazovacia 
kapacita 6kg/24 h., rozmery 
(ŠxVxH): 59,5x186x66,5 cmA++

trieda

270 kWh

ROK

215
109 l

NEO 
FROST €399

A+
trieda

248 kWh

ROK

205
68 l

NEO 
FROST

2520
L/ROK

9
súprav 
riadu

197 kWh

ROK

A++
trieda

9240
L/ROK

7 kg
kapacita

1200
Ot./min

169 kWh

ROK

A+++
trieda

ROKOV
ZÁRUKA5

Spredu plnená práčka  
s automatickou detekciou 
hmotnosti bielizne, 
15 programov vrátane 
antibakteriálneho 
a rýchleho 15 min. 
programu, odložený 
štart, 1/2 náplň, rozmery 
(ŠxVxH): 59,5x85x46 cm

PHILIPS AZ�318
Rádio s CD, USB pre prehrávanie hudby vo formáte 
MP3/WMA, prehrávanie vo formátoch MP3-CD, CD  
a CD-R/RW, digitálny tuner, FM,  Dynamic Bass Boost

€5999

Stará cena

€6999

CD/
USB MP3

Získajte 
späť až
pri nákupe rúry a dosky

100 €

CASH
BACK

€

€

DARČEK
FINISH Quantum Max 

Lemon

NeoFrost™ je 2x lepší, 
než jednoduchý 

No Frost
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„Návštevy priamo vo výrobe sú obra-
zom dvoch svetov, ktoré charakteri-
zujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa 
tak počas nich moje slová - „nebudem 
bojovať proti veľkým, ale udržím ich 
produkčný potenciál a urobím maxi-
mum preto aby sa pomohlo malým, 
stredným a rodinným farmám“.

PVOD Kočín patrí medzi úspešne 
poľnohospodárske družstva, s takmer 
900 dojnicami a ročnou produkciou viac 
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300 
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi 
podniky s vysokou intenzitou poľnohos-
podárskej produkcie. Ich mlieko kupujú 
aj Talianski producenti syrov a rastlinná 
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat. 
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP 
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspeš-
ný priemer EÚ. 

SHR Mareka Krajčoviča z Voderad 
poznajú skôr lokálni kupujúci pod znač-
kou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti 
do pestovania ovocia a  vlastnej pro-
dukcie, zažila za posledné roky obdobie  
sklamania. Nepochodili pri projektových 
podporách a plány im krížili jarné mra-
zy a krupobitia.� Ich produkčná plocha 
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej 
na ekonomickú stabilitu vkladajú do 
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie 
a novootvorenej kaviarne s predajom 
zmrzliny. Ich najväčším problémom v 

súčasnosti je však byrokratický aparát 
štátnych kontrolných orgánov a ich neo-
chota komunikovať a podporovať rodin-
né firmy.“ 

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda 
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou 
prízvukoval aj štátny tajomník minister-
stva pôdohospodárstva Martin Fecko. 
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho 
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde 
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvo-
rené. Je však potrebné znížiť byrokratické 
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej 
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpe-
čil, že vláda podporí obnovu a zachova-
nie tradičných systémov hospodárenia na 
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí 
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a záro-
veň zachovanie pôvodného slovenského 
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.  

Neubližovať veľkým, 
no pomôcť malým

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
??

?

Predaj strešných krytín
strešných okien

Pozinkovany 
trapézový 
cena 4,80€/m2

Všetko skladom

Odber v Hronskom Beňadiku
Alebo dovoz celá SR do 2 dní

Info 0902 223 365 www.kupislacno.sk
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»Kúpim a dobre zaplatím 
za zlaté mince Duká�  1,2,5 
a 10 z obdobia prvej ČSR a 
ČSSR a iné zlaté a striebor-
né mince a bankovky aj celé 
zbierky. T. 0915627285

»Predám športový kočík, 
cena 30 eur, 0903534412.

»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

»Hľadám si priateľku,mi-
lú,štíhlu sympatickú ženu 
do 45 rokov. A maj pro-
sím vodičák,ďakujem.tel 
0903282931.
»55. ročná hľadá priateľa. 
0944 518779

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP BB 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 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Aj v osemnástom ročníku súťaže 
stromov zabojuje o prestížny titul 
i odborné ošetrenie 12 finalistov z 
celého Slovenska. Patronát nad an-
ketou drží už deväť rokov známy 
spevák, Peter Lipa.

Hlasovanie verejnosti potrvá do 
konca septembra. Anketa svojim posla-
ním upozorňuje na význam, hodnotu a 
krásu stromov, prispieva k ich ošetre-
niu a v mnohých prípadoch aj k ich za-
ćhrane. Jednotlivci, mestá a obce, ško-
ly, firmy alebo organizácie mohli svoj 
obľúbený strom do ankety prihlásiť do 
polovice mája, v júni vybrala odborná 
komisia z 23 prihlásených stromov 12  
finalistov.

Cenou pre víťaza je odborný po-
sudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a 
automatický postup do medzinárodné-
ho finále ankety Európsky strom roka. 
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú 
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá 
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. 

Na priaznivcov (účastníkov) ankety 
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny 
za zapojenie sa do hlasovania, fotosú-
ťaž  Tour de Strom,  ktorá prebieha na 
Instagrame, alebo odborná prednáška 
arboristov o ošetrovaní stromov. Ne-
zabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa 
začne súťaž v septembri. Pre všetkých 

sú pripravené milé ceny z nadácie Eko-
polis a odmeny, knižných poukážok do 
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a 
traja hlasujúci.

Hlasovať je možné formou oficiál-
neho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete 
v časopise Krásy Slovenska. Takisto 
sa dá hlasovať aj formou sms, na we-
bovej stránke www.ekopolis.sk alebo 
na sociálnej sieti Facebook – www.
facebook.com/nadacia.ekopolis. Foto-
grafie a príbehy stromov – finalistov 
sú uverejnené na webovej stránke Na-
dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej sú-
ťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu 
Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční 
na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju 
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej po-
riadna oslava.

Strom roka 2020 
- hlasovanie sa začalo!

» red    Zdroj Ekopolis    Ilustr: Ekopolis

www.agrovirago.sk
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18. júla 2009      
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky 
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

Výročia a udalosti
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Neodkladajte návštevu u nás na potom.
Nastavíme vám ponuku presne podľa 
vašich predstáv a možností.

JE PRE KAŽDÉHO EŠTE

DOSTUPNEJŠIAŠKODA
výnimočná zľava až do 3 500 €
5 rokov bezplatného servisu
odklad splátok o 6 mesiacov
výhodný výkupný bonus

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, SCALA, KAMIQ a KAROQ: 4,4 – 7,4 l/100 km, 116 – 185 g/km. Uvedené informácie a fotografi e 
majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, konečných cenách, špecifi kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

NeoNeodkldkladaadajtejte nánávštvštevuevu u u násnás nana popotomtom..
NasNastavtavímeíme vávám pm ponuonuku ku prepresnesne popodľadľa  
vašvašichich prpredsedstávtáv a a možmožnosností.tí.

JJEE PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO EEŠŠTTEEEE  PPRREE KKAAŽŽDDÉÉHHOO  EEŠŠTTEEJJ

výnvýnimoimočnáčná zľzľavaava ažaž dodo 3 3 500500 €€
5 r5 rokookov bv bezpezplatlatnéhného so servervisuisu
odkodkladlad spsplátlátok ok o 6o 6 memesiasiacovcov
výhvýhodnodný vý výkuýkupnýpný bobonusnus

KombKombinovinovanáaná spotspotrebareba a ea emisimisie COe CO22 autautomobomobilovilov ŠKOŠKODA FDA FABIAABIA, SC, SCALA,ALA, KAMKAMIQ aIQ a KARKAROQ:OQ: 4,4 4,4 – 7,– 7,4 l/4 l/100 100 km, km, 116 116 – 18– 185 g/5 g/km. km. UvedUvedené ené infoinformácrmácie aie a fotfotograografi e fi e 
majúmajú lenlen infinformaormatívntívno-ilo-ilustrustračnýačný chacharaktrakter. er. PodrPodrobnoobnostisti o poo ponukenuke modmodelovelov, ko, konečnnečnýchých cenácenách, ch, špecšpecifi kifi káciiácii vámvám posposkytnkytne aue autoritorizovazovaný pný predaredajca jca značznačky Šky ŠKODAKODA..

22
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23. júla 1992       
sa v Bratislave dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského 
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie.

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

FREZÁR

Pardubický kraj s ubytovaním

0910 200 442
praca@markmont.eu
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pani na upratovanie
k nášmu klientovi v Banskej Bystrici. Pracovná
doba je od pondelka do piatku na 6 h denne.

Platové podmienky od 3,20 € netto.
Pracovný pomer je na dohodu.

Práca je vhodná  aj pre dôchodkyne.

Viac informácii na tel: 0917 761 637

Spoločnosť PROPER Service SK
hľadá šikovnú

75
-6
0

36
-0

00
2

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Banskej Bystrici
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.

Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 

 
0905 344 461 - 0915 956 707
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Prijmeme zamestnanca

ADMINISTRATÍVNY
PRACOVNÍK

Miesto výkonu

www.blackpatrol.eu

SLOVENSKÁ LUPČA

Miesto výkonu

BREZNO
0911 700 808, 4,20 € hod./brutto

Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


