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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Predám elektrický skúter, 
exkluzívny typ, dojazd až 
80km, maximálna rýchlosť 
25km/h, nie sú potrebné 
ŠPZ, technický ani vodičš-
ský preukaz. Skúter má 
80kg, vizuál ako motorka, 
je dvojmiestny, extrémne 
tichý. Vhodný aj pre staršie 
ženy. Dovoz po celom Slo-
vensku až k Vám domov. 
Montáž dodám na videu, 
je veľmi jednoduchá. T.č.: 
0903 752 333
»Výkupim motorové vo-
zidlá všetkých značiek, 
staré, nepojazdné, hava-
rované. T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, centrum, doho-
dou. T.č.: 0908 555 810
»1-izb. byt, Sever, 36m2. T.č.: 
0918 815 152
»1-izb. byt, Vrútky, 41m2, 
69.000 €. T.č.: 0918 815 152
»1-izb. byt, centrum, 30m2, 
63.000 €. T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Vrútky, 63m2, 
95.000 €. T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Sever, 87.000 €. 
T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt pri Lidli, 74m2. 
T.č.: 0918 815 152
»1-izb. veľkometrážny byt, 
po kompletnej rekonštruk-
cií, v Priekope, 68.000 €. T.č.: 
0907 651 922
»Predaj 2oj izb.bytu v Ža-
bokrekoch s garážou, tel. 
0948364048 

BYTY PRENÁJOM 04
»1-izb. byt, nefajčiar, zaria-
dený, 1 osoba – žena, bez 
zvierat. T.č. 0950 780 094
»Prenajmem izbu v RD v MT, 
220€/mesiac. 0907 150 537 
»Prenajmem 1 izbový zaria-
dený byt len jednej osobe 
od 15.augusta, Martin Ko-
šúty tel. 0902965109
»Dám do prenájmu 1-iz-
bovy byt v Sučanoch 
0905447034  
»3i. zariad. byt v centre MT, 
výťah, balkón, pivnica Tel. 
0903217518  

DOMY PREDAJ 05
»RD, Turčiansky Michal, 
124.000 €. T.č.: 0917 650 
188
»RD, Mošovce, dohodou. 
T.č.: 0917 650 188

POZEMKY PREDAJ 06

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom 

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 8 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

www.drevoza.sk

od 140€

 HD+, A2 od 160 €

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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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.

REALITY INÉ 07
»Kúpim dom/byt v Marti-
ne a okolí, aj zadĺžený. T.č.: 
0907 352 553
»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

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 

DOMÁCNOSŤ 09  

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 
»Predám kosačku AGZAD s 
odnímateľnym motorom. 
Bližšie info podam telefo-
nicky 0908 555 528

HOBBY A ŠPORT 11  
»Predám používanú stre-
leckú plochu ne trénovanie 
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m, 
tel: 0907 338 848

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavyJazda na koni
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»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky 
t. 0915627285 

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13
»Predám za výpredajove 
ceny rôzne svietidla inter.,-
exterier-NOVÉ, nepoužíva-
né zo zrušenej predajne 
svietidiel. Ponukám taktiež 
náhradné sklá na svietidlá 
a detské svietidlá. Možnosť 
si vybrať a vidieť 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 hokejové kartičky 
mhc Martin. 0908876988 

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16  
»Hľadám priateľa nefajčia-
ra okolo 66-67 rokov. Pod-
mienka mať auto, tel. 0904 
669 614 

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.

INZER
CIA

martin
sko@

regio
npres

s.sk

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

     HĽADÁM    

12 DEŤOM    
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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0902 524 957, 0905 423 331

Inzerát, ktorý predáva
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 

do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 

- ������������
	����
	��	�
���������	��
��������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���

�������
���������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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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
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


