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Zvolen
Detva

Krupina

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (39.560 domácností)
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KS    20.730 Košicko okolie
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MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou
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0948 499 795
0904 145 915

j.g.benegroup@gmail.com
www.jgbenegroup.sk

nerezovezabradliagelien

      • NEREZOVÉ ZÁBRADLIA
   • PLOTY
• BRÁNY

vyrábané
na mieru

ceny od

/ bm
130 €
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ZVOLEN 
0905 259 872
zvolen@slovaktual.sk
Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

VIZITKY
0907 727 201
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné
»Ak vám doma zavadza-
jú rôzne diely Škoda 105-
136 rád ich odkúpim. Tel: 
0904530099
»ČZ-JAWA odkúpim Motocy-
kel/Diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

4. Byty/prenájom
»Prenajmem 2-izbový 
nezariadený byt na Bys-
trickom rade, Zvolen. Tel: 
0911860920
»Od 1.10. 2020 dám do prená-
jmu 4-izb. byt kompletne za-
riadený v Žiari nad Hronom. 
Tel: 0907877860

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť 
na počkanie. Platba v hoto-
vosti. Tel. 0944630600

8 Stavba
»Čistenie (škrabanie) stien 
od starých náterov. Tel: 
0950492215

9. Domácnosť
»Predám včelý med a domácu 
medovinu. Tel: 0904577495
»Bezplatné poradenstvo 
vody. Tel: 0903149447

10. Záhrada a zverinec
»Predám kravu tesne pred 
otelením. Tel: 0915096403
»Kosenie krovinorezom, ZV + 
DT a okolie. Tel: 0950492215
»Predám okrasné a úžitkové 
dreviny: drieň obyčajný, gin-
ko dvojlaločné, jabloň červe-
nolistá, jarabina brekyňová, 
jarabina vtáčia, javor poľný, 
lipa malolistá, orgován, 
smrek omorika, pichľavý sivý, 
vistéria, višňa chĺpkatá a iné, 
ZV. Tel: 0903519362
»Predám kvalitné seno, stred-
né balíky. Tel: 0905369758
»Darujem mačiatka, čo 
už samé papajú. Tel: 
0905472840
»Darujem mačiatka troj-
farebné, 3 mesačné. Tel: 
0908555789

11. Hobby a šport
»Odkúpim známky a obrazy. 
Tel: 0903741241
»Kúpim staré hodinky Prim a 
iné mechanické náramkové 
hodinky. Tel. 0905767777
»Kúpim akordeón, heligónku, 
husle. Tel: 0915876860
»Predám heligónku Hlavá-
ček. Tel: 0909113966

13. Rôzne/predaj
»Predám Š. Felícia EK, STK 
11/2021, Š. 100 hlavu – kľu-
kovku po výbruse, brz. dr-
žiaky reťazový rozvod, lanká 
na ruč. brzdu, prevodovka po 
GO, záhradnú frézu – motor 
Manet 125/12V, 100 ročné 
nástenné hodiny, ruský sa-
movar, petrolejku s okrúhlym 
tienidlom, práčka combi 
Romo, novú čiernu prilbu, 
sečkáreň – kresačka, septik. 
Tel: 0908370306

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

Občianska
riadková
inzercia

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

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

13. Rôzne/predaj
»Predám zachovalú, 
funkčnú mláťačku 22. Tel: 
0908102833
»Predám rohový sprchovací 
kút biely 80cm, nosič bicyk-
lov, TV Orava, skladaciu po-
stieľku, detskú šmýkačku, 
záhradný domček, elektrickú 
motorku a štvorkolku. Tel: 
0908945434

14. Rôzne/iné
»Kúpim staré včelárske kni-
hy. Tel: 0949876535
»Dobrý deň. Som matka s 1 
dieťaťom a hľadám podná-
jom v rodinnom dome v DT 
alebo blízkom okolí. Mám 
opatrovateľský kurz, v prí-
pade bývania u dôchodcov 
viem pomôcť s vecami ako 
meranie tlaku, cukru, po-
dávanie liekov a pod. Tel: 
0949575547
»Výhodne predám nové ko-
nopné a ľanové posteľné 
plachty, ručné výšivky na 
bielom tesilane, vianočné, 
veľkonočné a rôzne orna-
menty, ľahko ošetrujúce, aj 
výšivky krivou ihlou). Volajte 
po 18h. Tel: 0907814384

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu kosenie zá-
hrad, práce okolo domu. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka
»Som 56r symp. muž rozv. 
hľadám staršiu symp. pani 
na občasné stretká. Tel: 
0940097045
»Sympatický muž po 50 si 
hľadá pohodovú ženu na 
priateľstvo. Tel: 0911962479
»Som rozv symp. 50 tnik 
hľadám symp. Ženu. Tel: 
0940097045
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. Tel: 
0940642703

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

KALENDÁRIKY 2021

0907 727 201
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Staropramen 
Smíchov

Slne�nicový olej

119

-33%
1 l

1.79*

149

-40%
kg

2.49

Hrozno biele
• ve�ké sladké bobule

Petžlen

089

Supercena

(1 kg = 1,78)

500 g balenie

Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

099

-37%
kg

1.59

Chery 
paradajky 
stapcové

099

-37%

(1 kg = 1,98)

500 g balenie

1.59

Hrušky Williams
• nový zber

109

-45%
kg

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ Actmel
• rôzne druhy 

199

-42%

(1 kg = 2,49)

8 x 100 g = 800 g

3.49

 

Zelené jablká
• Golden Delicious

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 6. 9. 

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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879

-45%

(1 kg = 0,88)

 kg

15.99

Krmivo 
pre psy

329

-38%
cena a  kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté äso ix 
XXL

369

Supercena
  g balenie

CCHHLLLAAADDEENNÉÉ

42 praní

Persil 
Duo-caps
• rôzne druhy

799

-42%

(1 kus/1 pranie 
= 0,19)

 kuso

13.99*

999

100 kusov

(1 kus = 0,10)

balenie

Tablety 
do uýva�ky 
radu

+ osviežova�049

Supercena

(1 l = 0,89)

 l

Sädný 
ních 
Radler
• rôzne druhy

40 % 
alkoholu

Goral Vodka 
Master

999

-25%

(1 l = 14,27)

 l

13.49*

1699

Supercena

(1 l = 24,27)

 l

Tatanský 
�aj

+ dar�ek
2 poháre

52 % 
alkoholu

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

6. – 12. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalosti

33
-0
06
6

INZERCIA
0907 727 201

Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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Stavební firma hledá
zaměstnance pro práci v Olomouci

+421 905 882 441, info@rdstav-olomouc.cz

Mzda 800-1400 €, ubytování zajištěno
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
00

18
1

Hľadáme zamestnancov/
kyne na TPP vo výrobe 

7,5 alebo 12 hod. zmeny, 
priamo v Kriváni.

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená.

09
-1
8

INZERCIA
0907 727 201
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Máme tu september. Ten je tradične spá-
janý s návratom do práce po dovolenkách, 
ale aj s  nástupom detí do škôl. Prichádza 
chladnejšie a  vlhkejšie počasie, v  našom 
meste sa k  tomu pridávajú niektoré tra-
dičné kultúrne podujatia. To všetko môže 
vplývať na situáciu ohľadne koronavírusu, 
boli preto vydané nové odporúčania, kto-
rými sme povinní sa riadiť.

Len v  našej zriaďovateľskej pôsobnosti 
máme hneď niekoľko základných a ma-
terských škôl. Všetky sa poctivo pripravo-
vali na svoje otvorenie a v stredu privítali 
starých i  nových žiakov. Pochopiteľne za 
sprísnených podmienok. Očakávania, do 
akej miery to zvládnu, boli veľké. V  čase 
vzniku tohto článku sme mali za sebou 
prvý deň nového školského roka, s poteše-
ním môžem konštatovať, že sa zaobišiel bez 
väčších problémov.

V  tejto súvislosti sa chcem poďakovať 
v  prvom rade učiteľom, že sa pripravili 
naozaj svedomite. V  nedávnej histórii si 
nepamätáme, že by sme školy otvárali za 
takých prísnych podmienok (výnimku tvo-
rí júnová obnova školského vyučovania po 
tom, čo deti ostali doma na dlhé mesiace). 
Poďakovanie patrí aj rodičom, napríklad 
za trpezlivé vyplnenie každej jednej polož-
ky vo formulároch potrebných pri nástu-
pe do školy – hoc na to z minulosti neboli 
zvyknutí. No a  v  neposlednom rade patrí 
poďakovanie aj našim deťom. Za trpezli-
vosť pri vstupe do školy i za dodržiavanie 
hygienických predpisov, medzi ktoré patrí 
napríklad nosenie rúšok či dezinfekcia, ale 

aj potrebné rozostupy. Verím, že ďalšie dni 
budú prebiehať po vzore toho prvého a že 
sa vyučovanie rozbehne bez väčších prob-
lémov.

Ďalšou dôležitou otázkou je usporadú-
vanie kultúrnych podujatí. Aj v tejto oblasti 
boli prijaté nové rozhodnutia a  my sme 
povinní sa nimi riadiť. Tisíc ľudí pri von-
kajších podujatiach, päťsto vo vnútri. Sa-
mozrejmosťou by malo byť nosenie rúšok 
či dezinfekcia pri vstupe. Takto kolegovia 
pripravujú aj výstup na Pustý hrad, ktorý 
sa už tradične odohráva počas prvej sep-
tembrovej soboty. Práve kvôli sprísneným 
opatreniam upozorňujeme Zvolenčanov, 
že okrem iného budeme dôsledne sledovať 
aj počet návštevníkov. Po započítaní tisí-
ceho účastníka bude ďalšiemu povolený 
vstup iba za podmienky, že niekto iný areál 
opustí – ako som spomenula, v jednom mo-
mente v ňom sa v ňom nesmie nachádzať 
viac ako tisíc ľudí. Buďme preto ohľaduplní 
a zdržme sa v areáli len tak dlho, ako je to 
nevyhnutné. Zvyšujeme tak šancu, že po 
našom odchode niekto iný bude môcť vojsť 
a tiež sa pokochať pohľadom na hrad.

Verím, že september všetci prežijeme 
v  zdraví. Verím, že si zoberieme k  srdcu 
rady odborníkov rovnako, ako sme ich reš-
pektovali na jar. Verím, že pri zodpoved-
nom správaní (a samozrejme aj pri troche 
šťastia) ostaneme aj naďalej mestom, ktoré 
zatiaľ koronavírus obchádza.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

7. september 1619              
boli umučení svätí košickí mučeníci.

Výročia a udalosti
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