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MARTINSKO
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č. 44 / 5. NOVEMBER 2021 / 25. ROčNÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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bokreky, Sklené, Sučany, Belá - Du-
lice, Blatnica, Ďanová, Dražkovce, 
Kláštor pod Znievom, Krpeľany, 
Necpaly, Podhradie, Sklabiňa, Šú-
tovo, Turčianska Štiavnička, Valča, 
Diviaky, Dolná Štubňa, Turčianske 
Teplice, Dubové, Horná Štubňa, 
Malý Čepčín, Mošovce, Slovenské 
Pravno 

martinsko@regionpress.sk
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 MARTIN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 
»Kúpim Babetu,Simson,-
Pionier,Stelu aj nepojazd-
né.0949505827 

BYTY PREDAJ 03
»2-izb. byt, centrum. T.č.: 
0948 601 825
»2-izb. byt, Vrútky, 62m2, 
komplet prerobený, veľký 
balkón. T.č.: 0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04
»1-izb., 1 osoba. T.č. 0950 
780 094
»Prenajmem izbu v RD v MT, 
220e/m, 0907 150 537 

DOMY PREDAJ 05
»RD, Turčiansky Michal, po-
zemok 1.000m2, 120.000 €. 
T.č.: 0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06
»Pozemok, Kláštor. T.č.: 
0918 815 152

REALITY INÉ 07
»Hľadám 3-izb. byt, Prie-
kopa, Vrútky. T.č.: 0917 650 
188
»Hľadám 2 alebo 3-izb. byt, 
centrum, Sever, Ľadoveň. 
T.č.: 0917 922 965
»Hľadáme 1-izb. byt alebo 
garsónku, hocikde v MT. T.č.: 
0907 547 733
»Ponúknite RD v MT a okolí 
do 150.000 €. T.č.: 0917 922 
965
»Kúpim garáž s jamou, Se-
ver, pri trati. T.č.: 0918 815 
152
»RD Martin a okolie 
0948364048 
»1-2 izb. byt Martin a okolie 
0948364048 
»3-4 izb. byt Martin a okolie 
0948364048  
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101

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 

07 REALITY / iné       

Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu 
dieťaťu v škole zadali, aby spravi-
lo tzv. projekt na nejakú tému. Pre 
tých, čo disponujú počítačom a in-
ternetom, je to ľahko získaná znám-
ka. 

Stačí si vyhľadať text k danej téme a 
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia 
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou 
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom 
sa text graficky upraví a vložia sa (vle-
pia) k nemu obrázky z internetu. Potom 
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v 
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší 
žiaci nemajú ešte schopnosť abstraho-
vať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné 
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“ 
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný 
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt 
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí, 
čo je „príkladným“ postupom environ-
mentálnej výchovy.

Takto poňatých „projektov“ do-
stanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde 
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na 
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa 
takýmto postupom žiaci naučia. Kopí-
rovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj 
viac? Za našich čias sa takto vytvore-
né „projekty“ nazývali referáty a mi-
nimálne sme ich museli pred triedou 
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné 
monotónne čítanie. Označenie papiera 

s obrázkami za „projekt“ je mimo mo-
dernej pedagogiky.       

Projekt je vytvorenie niečoho, čo 
vychádza z viacerých učebných pred-
metov, spravidla sa robí vo dvojici, má 
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako 
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svo-
jich vedomostí  zrealizovať vylepšenie, 
vynález, model, novú metódu. Isto, 
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve 
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie 
tak, že im to je zadané a sami si musia 
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiak-
mi aj ozajstné projekty, napr. zveľade-
nie školského areálu. Existujú výzvy 
na získanie dotácie. Prečo neukázať 
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš 
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný 
text na trojrozmerný projekt. Alebo vy-
tvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť 
vyhľadávať informácie, spolupracovať, 
pracovať s materiálmi a hlavne prezen-
tovať svoj projekt. Priamo na vyučova-
cej hodine. Až potom im dať samostat-
nú prácu. 

Ak sa pracuje na vyučovaní s pro-
jektmi v pravom zmysle slova, žiakov 
to obohatí o dôležitú kompetenciu, kto-
rú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo 
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myš-
lienková operácia, nie prepisovanie 
textov. 

Školský projekt 
nie je prepisovanie textu! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
•  

• 
•   

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

•   

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

•   

069

-36%
100 g

 

mäsa

333

950 g

(1 kg = 3,51)

033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• 
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

•   

0

-50%
cena za 1 kg

•   
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• 

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1

-44%
250 g

1
1 l

0
1 kg

     

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.

» 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 

HOBBY A ŠPORT 11  

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445
»Kto daruje rybárske udice 
s navijakmi?0907461749 

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

PRÍĎTE SI K NÁM VYSKÚŠAŤ 
NOVÝ YARIS CROSS
TOYOTA PRIEVIDZA predaj - servis

Letisková 2C          0905 509 925 toyotaprievidza.sk

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

6
8

-7
4

Tel:0905 267 750 MARTIN
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Ubytovanie ZDARMA
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK
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0902 524 957, 0905 423 331

Inzerát, ktorý predáva
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• Čistenie a preplach vykurovacieho systému - podlahové 
kúrenie, radiátory • Dezinfekcia a preplachovanie 

rozvodov pitnej vody • Obnova prietoku vody, 
úprava vody • Voda, kúrenie

0949 245 508 
waterandsk@gmail.com

        Waterand 
www.waterand.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

 naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)

noktúria – časté močenie hlavne v noci
 pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-

ria)
zakalený moč
krv v moči
silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
 bolesti v oblasti medzi konečníkom a 

mieškom (perineum)
 bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 

alebo semenníkoch
 ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 

alebo pálivým pocitom
 príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 

prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-

menníka (epididymitída)
dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-

te (prostatický absces)
 abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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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

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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