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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361 
»KÚPIM SIMSON, Pionier, 
Babetu Ponúknite 0949 
505 827 
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY DOKLADY. 
0940100473 

BYTY PREDAJ 03
»2-izb. byt, Turany, 63.000 
€. T.č.: 0907 651 922
»2-izb. byt, čiastočná rekon-
štrukcia, Záturčie, 72.000 €. 
T.č.: 0948 601 825
»2-izb. byt, Priekopa, doho-
dou. T.č.: 0948 601 825
»3-izb. byt, centrum, kom-
pletná rekonštrukcia, veľká 
terasa, 105.000 €. T.č.: 0918 
815 152
»3-izb. byt, Ľadoveň, níz-
ka bytovka, tichá lokalita, 
99.000 €. T.č.: 0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04 
»Prenajmem 2-izbovy byt 
na Podhaji, zariadený 450?/
mes. 0903285499 
»Dám do prenájmu 1 izbový 
byt, 0944293007 

DOMY PREDAJ 05
»Chata Bystrička Lazky, 
0904231880 

REALITY INÉ 07
»Hľadám dom, Priekopa, 
Vrútky, Stráne. T.č.: 0917 
650 188
»Hľadám byt na predaj v 
Sučanoch. T.č.: 0917 650 
188
»Hľadám dom do 85.000 € 
v okrese Martin. T.č.: 0907 
352 553
»Kúpim RD do 150.000 €, MT 
a okolie. T.č.: 0907 547 733
»Hľadám pozemok do 10km 
od MT, ponúknite. T.č.: 0907 
547 733
»3 izb. byt- Súrne hľadám 
pre klienta z BA 2-3 izbový 
byt okrem Záturčia, aspoň 
čiastočná rekonštrukcia. 
Tel.: 0948364048 
»Hľadám novší RD Martin 
a okolie do 15 Km. Môže 
byť aj rozostavaný. Te-
l:0948364048 
»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

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 10 dolu.

Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 



MT21-20 strana- 5

SLUŽBYMARTINSKO
5



MT21-20 strana- 6

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena

1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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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

RôZNE PREDAJ 13
»Motorová píla STIHL na 
splátky po 10 € mesačne, 
lacná práčka na splátky po 
10 € mesačner, kombinova-
ná chladnička na splátky 
po 10 € mesačne. T.č.: 0903 
752 333
»Predám za vypredajove 
ceny rozne svietidla inter.,e-
xterier-NOVE ,nepouzivane 
zo zrušenej predajne svieti-
diel . Možnosť si vybrat a vi-
diet v sklade. 0910704738  
»Slané torty, domáce kré-
mové zákusky, jeden druh. 
0908 312 572 

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445
»KÚPIM HELIGÓNKU MôŽE 
BYŤ AJ POŠKODENÁ 0903 
317 515 

ZOZNÁMENIE 16
»Ponúkam lásku žene 
0908 634 708 

Občianska
riadková
inzercia

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

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

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

08 STAVBA                    

3
2
-0
0
5
5
-1

6
8
-0
2

VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

5
9
-0
3
1
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

4
7
-0
2
6

4
7
-0
3
0

www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €

breza,



MT21-20 strana- 12

SVET KNIHY / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

Kniha Slovensko v čase predstaví 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s 
veľkou minulosťou v populárnej dy-
namickej forme. A nielen doma, ale 
aj v zahraničí, pretože bude dvojja-
zyčná – v slovenčine aj v angličtine. 
Publikácia bude využívaná na vzde-
lávacie účely pre školské zariadenia, 
no zároveň aj ako reprezentačný dar.

Jednotlivé míľniky našej histórie sú 
v knihe stvárnené maľbou. Každá maľ-
ba zachytávajúca nejaký dej, či konkrét-
nu udalosť vytvorí príbeh, ktorý nebude 
len statický, ale živý.  

Autorom myšlienky je Milan Papr-
čka, ktorý už má autorské skúsenosti s 
historickými projektami - mapami Slo-
vensko v čase, Veľká Morava, 100 rokov 
ČSR a leteckou mapou SR „Štefánik“. 
Na knihe autorsky pracuje Stanislav 
Šipkovský, aktívny učiteľ dejepisu na 
súkromnej základnej škole v Banskej 
Bystrici.

„Je množstvo kníh, ktoré sa venujú 
histórii Slovenska. Teraz však prichá-
dzame s knihou, ktorá spája výhody 
obidvoch typov už existujúcich publiká-
cií– je to aj reprezentačný dar aj učebná 
pomôcka.“ približuje Milan Paprčka. 

Publikácia bude pozostávať z vyše 
140 významných historických udalostí 
zobrazených technikou digitálnej maľ-
by. Ide o sa o ručnú maľbu, ktorá však 

neprebieha štetcom na plátno, ale po-
mocou grafického tabletu a dotykové-
ho pera.Príležitosť dostala mladá, len 
18-ročná, talentovaná maliarka Bianka 
Horáčeková.

„Maľovanie je mojou záľubou už od 
detstva. Zo začiatku to boli skôr klasické 
techniky. Štetcom, akrylovými farbami 
či jednoducho farbičkami. Na druhom 
stupni základky som ale objavila lepší 
spôsob maľovania. Techniku digitálnej 
maľby. Čiže nemaľujem štetcom na plát-
no, ale kreslím v digitálnom programe 
na počítači pomocou tabletu. Som nes-
mierne rada, že som dostala takúto prí-
ležitosť a môžem ilustrovať moju prvú 
knihu,“ hovorí maliarka a spoluautorka 
knihy, Bianka Horáčeková.

Dvaja „fiškusi“ pripravujú 
unikátnu knihu Slovensko v čase 
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov vyhlásilo rok 
2021 za Medzinárodný rok ovocia a 
zeleniny. Cieľom tohto kroku je vý-
razné zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, rozšírenie povedomia 
o výhodách konzumácie ovocia a 
zeleniny, ich zdravotné a výživové 
benefity, presadzovanie zdravej 
výživy prostredníctvom trvalo udr-
žateľnej výroby a spotreby ovocia a 
zeleniny. 

„Na Slovensku máme dobré pod-
mienky na pestovanie rôznych druhov 
ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou 
pôdou a podnebím, v ktorom sa naša 
krajina nachádza. Z toho jedinečného 
daru, ktorý nám bol nadelený preto 
musíme čerpať do budúcnosti, pretože 
všetky u nás dopestované plody sú bo-
haté na množstvo vitamínov a cenných 
látok. Je preto na každom z nás, aby sme 
podporovali domácich producentov a 
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej ži-
votosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, 
ktorá kvári vyše roka nielen našu kraji-
nu,“ uviedol na stretnutí štátny tajom-
ník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je 
zvyšovanie povedomia a zameranie 
pozornosti na výživové a zdravotné 
výhody konzumácie ovocia a zeleni-
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vy-

váženej a zdravej výživy a životného 
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny 
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Me-
dzinárodného roka ovocia a zeleniny 
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti 
produkcie a spracovania ovocia a zele-
niny, podpora produkcie ovocia a ze-
leniny, ktorá prispieva k udržateľným 
potravinovým systémom. 

Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia 
udržateľnosť skladovania, prepravy, 
spracovania, maloobchodu, znižovania 
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie 
medzi týmito procesmi. Strategicky kľú-
čovou v tejto oblasti je integrácia drob-
ných poľnohospodárov vrátane rodin-
ných farmárov do miestnej, regionálnej 
a globálnej výroby  i nevyhnutné prijí-
manie inovatívnych prístupov a techno-
lógií v boji proti potravinovým stratám a 
plytvaniu ovocím a zeleninou.

Najzdravšie ovocie a zeleninu 
máme rovno pod nosom

» red - Zdroj: TS MpaRV SR

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti
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26. mája 1969  
program Apollo: veliteľský modul Apol-
la 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po 
osemdňovom lete, počas ktorého otesto-
vali všetky komponenty nevyhnutné pre 
pristátie človeka na Mesiaci 

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
  hradí firma
- Zabezpečíme náradie 
  a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021

13
 1

2
1 

0
15

0

8
7
-0
0
1
2


