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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj
»Predám OPEL ZAFIRA 1,9 
rv2006, STK do 2023/5, 
pravidelne serv, tech. st. 
dobrý, ťaž. zar, klimat.7-
miestny. Cena 2250eur. Tel: 
0903526750

2. Auto-moto/iné
»Predám 8ks zimné pneu., 
ako nové 195/65 R15, 2ks 
zimné nové pneu. 205/60 
R16. Tel: 0907186291
»Predám elektróny 4ks, 
Mercedes, Škoda 2, BMW, 
Suzuki, Seat, cena doho-
dou, lacno. Tel: 0907186291
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Odkúpim továrensky trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim Simson, Pionier, 
Stelu, Babetu aj nepojazd-
né. Tel: 0949505827
»Kúpim starodávny bicy-
kel aj nekompletný, rôzne 
diely(kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

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

6. Pozemky/predaj
»Predám záhradu na Zla-
tom Potoku. Studňa, chat-
ka, stromy 3,5 árov. Tel: 
0903473116

7. Reality/iné
»Predám výrobnú halu v 
areáli družstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova má 
murované steny, je dvoj-
podlažná o rozlohe 900 
m2. Tel: 0911495450
»Kúpim byt v ZV a okolí do 
90000eur, platím v hoto-
vosti. Tel: 0951677592

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám mladého Barana. 
Tel: 0951713144
»Predám ošípané z domá-
ceho chovu, chované šro-
tom. Cena 2,20€/kg. Tel: 
0902713230

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291

14. Rôzne/iné
»Kúpim bankovky a mince 
ČSR, SŠ a ČSSR aj celé albu-
my len v dobrom stave! Tel: 
0915143219

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Vzdelaný seriózny muž 
hľadá priateľku vek 60+ 
SMS: 0949516743
»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel: 0918256367

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti

24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Minister školstva B. Gröhling s po-
chybným vzdelaním hurónskym spô-
sobom ohlásil reformu vzdelávania, 
akoby sa mala uskutočniť o pár dní. 
Je vizitkou médií, ako na to naleteli a 
písali titulky o „prevrate“. 

Na prvom mieste je fakt, že nové kuri-
kulum je na začiatku. Zverejnili sa  doku-
menty o filozofii budúceho vzdelávania. 
Nepoznáme konkrétne obsahové zmeny. 
Vítam, že sa k zverejneným dokumentom 
môže vyjadriť verejnosť. Druhým faktom 
je to, že reforma obsahu sa robí len na zá-
kladných školách (ZŠ). Pričom vieme, že 
problémom je aj kurikulum na stredných 
školách. Tam k „najväčšej“ reforme po-
čas tejto vlády zrejme nedôjde. A tretím 
faktom, ktorý sa označuje za „reformu“, 
je, že rozdelenie ročníkov ZŠ do troch 
cyklov nemá žiadny dosah na kvalitu 
vzdelávania. Ide len o pojem, ktorým sa 
niekto chce zapísať do dejín „reforiem“. 

Podstatou reformy školstva, na 
ktorú Gröhling v rozpore so svojou nie-
kdajšou opozičnou činnosťou schválne 
zabúda, je personálna stránka. Učiteľov 
je z roka na rok menej, noví absolventi 
sa do školstva nehrnú, pribúda učiteľov 
- dôchodcov, v systéme sme odkázaní 
aj na nekvalitných a demotivovaných, 
časť učebných predmetov sa vyučuje 
neodborne, nemotivuje sa k účasti na 
školeniach a nevytvárajú sa dôstojné 

podmienky pre učiteľov. V takomto stave 
chcú zaviesť papierovú „reformu“. Tá by 
mala byť druhým krokom.

Prvým krokom rozumného riadenia 
školstva je pozdvihnutie a motivácia 
personálu škôl. Aj keď sa to verejnosti 
nepáči, dôležité je zvýšenie platov. Exis-
tenciálne zabezpečenie učiteľov otvorí 
ich záujem pracovať na sebe a pre školu. 
Ak sa bude odmietať tento fakt, schytá 
to celá spoločnosť. Pretože v školách je 
budúca generácia, ktorá preberie tento 
štát. Nezaplatení učitelia nemajú dôvod 
pracovať nad výšku svojho platu alebo 
odídu zo školstva. Učiteľov, čo pracujú z 
presvedčenia, ubúda.  

Po plate treba nastaviť to, aby tvoriví, 
ambiciózni či aktívni učitelia neboli po-
tláčaní riaditeľmi či samosprávou. Aby 
učiteľ nebol byrokratom, sponzorom či 
právnikom. Treba nastaviť systém škole-
ní, aby neboli o všelijakých experimen-
toch, ale o podstate reformy. Netreba 
zabudnúť na vytvorenie inštitúcie, ktorá 
bude komplexne pomáhať učiteľom, prí-
padne žiakom a rodičom.  

Až po týchto úkonoch možno kreovať 
úplnú obsahovú reformu a viesť učiteľov 
k jej rozvíjaniu, aby nezostala ako vždy 
na papieri. Po takomto postupe sa minis-
ter pokojne môže „vytŕčať“ pred kamera-
mi, lebo spravil všetko pre reálnu zmenu.      

Chystá sa „prevrat“ vo vzdelávaní. 
Skutočne???

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
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??

7
8
-0
0
1
1
-3

Prijmeme operátorov/ky výroby 
do automobilového priemyslu v Kriváni.

Práca na 3 zmeny.
Základná mzda  650€-800€/brutto  + príplatky a odmeny

+ príspevok na dopravu až do výšky 50€ 
+ nástupný bonus 50€.

Pre viac info:  cv@mahax.sk, 0948 867 761, Mahax Slovakia, s.r.o.
 

Ponuka
práce
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AKCIA trvá od pondelka 24.01.2022 do soboty 29.01.2022
Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10 kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

Predaj sa uskutoční na krajných stoloch
č.29 a č.46, vchod od námestia.

JABLKÁ ČERVENÉ
balenie 5 kg

MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,39 €/kg

0,49 €/kg
1,29 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
EVELINA
voľný predaj

0,99 €/kg

CHREN
balenie 200 g

0,49 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

PETRŽLEN
voľný predaj

0,49 €/kg

od 1,20 €/ks

0,79 €/ks
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Zaoberáme sa obrannou dohodou me-
dzi našou krajinou a USA. Spolu s primá-
torkou Sliača a primátorom Banskej Bys-
trice sme adresovali poslancom NR SR a 
zástupcom Ministerstva obrany SR list, v 
ktorom ich žiadame o stretnutie. Chceme 
poznať odpoveď na otázku, ako dohoda 
ovplyvní životy našich obyvateľov. Jej sú-
časťou je totiž využívanie sliačskeho letis-
ka armádou USA.

Dohodu o spolupráci v oblasti obrany 
schválila vláda, rozhodovať o nej teraz 
bude parlament. V jej súvislostiach sa ho-
vorí napríklad o peniazoch na modernizá-
ciu letísk či o podmienkach, za akých bude 
možná prítomnosť amerických vojakov v 
našej krajine. Osobne mám však mnoho 
ďalších otázok, podobne sú na tom aj kole-
govia v Banskej Bystrici a Sliači. 

Najmä my vo Zvolene si ešte živo spomí-
name na prítomnosť vojakov inej krajiny v 
našom meste. Vybudovali si tu v minulosti 
vlastné sídlisko, obchody či školu. A tak 
sa pýtame, či máme s niečím podobným 
počítať aj v prípade vojakov USA. Zmluva 
totiž nič podobné nevylučuje.

Spoločne s kolegami primátormi a sta-
rostami okolitých obcí považujeme za 
veľmi dôležitú otázku kvality života v na-
šom regióne. Slovensko kúpilo 14 nových 
amerických stíhačiek, dá sa predpokladať, 
že ich domovom sa stane práve sliačske 
letisko. Pochopiteľne s tým súvisí zvýšená 
miera hlučnosti. Ani dnes stále nevieme, 
ako často sú naplánované cvičenia, či sa 
budú konať iba cez deň, alebo aj v noci. 
Spomeňme si na nie dávnu minulosť, kedy 
sme sa nedokázali doma ani porozprávať, 

ak zrovna vojenské stroje prelietali ponad 
naše mesto. Hluk, znečistenie ovzdušia, 
prípadné poškodenia našich ciest prepra-
vou vojenskej techniky či materiálu, to 
všetko sú oblasti, ktoré trápia nás i našich 
obyvateľov. Nevieme, ako sa k nim postaví 
štát a či môžeme prípadne očakávať nejaké 
odškodnenie.

Z otázok, ktoré denne dostávam, je však 
zrejmé, že najväčšie obavy majú Zvolenča-
nia o svoju bezpečnosť. Hovoríme o ozbro-
jených zložkách inej krajiny na leteckej zá-
kladni len pár kilometrov od nášho mesta. 
V prípade konfliktu sa dá ľahko predpo-
kladať, kam asi môže byť namierený útok. 
Nik doteraz nereagoval na naše obavy, 
nepovedal nám, ako sú minimalizované 
možnosti, že dôjde k podobnému scenáru.

Oblasť obrany je výhradnou záležitos-
ťou štátu a my, ako primátori, to samozrej-
me rešpektujeme. Domnievame sa však, 
že by sme mali byť informovaní o tom, čo 
sa v našom regióne bude diať. A samozrej-
me, aké to môže mať dopady na našich 
obyvateľov. Keďže je však informácií málo, 
obraciame sa prostredníctvom spoločné-
ho listu na poslancov NR SR a zástupcov 
ministerstva obrany. Chceme vedieť, aké 
sú záruky zachovania bezpečnosti a zdra-
via našich obyvateľov. Chceme poznať 
prípadné riziká a spôsoby ich eliminácie 
zo strany štátu. A chceme sa tiež opýtať, 
akým spôsobom sú napĺňané prísľuby, že 
na Sliači ostane do budúcnosti zachovaná 
civilná letecká doprava.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk

91
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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nÚ
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čovania

ne ĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎĎ kakujeme

ovania
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7
 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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2x DENNE
BRATISLAVA - Trnava - Nitra -

ZVOLEN - Lučenec - Rimavská Sobota - 
Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné 

bus.daka.sk

ODCHODY ZO ZVOLENA
DO BRATISLAVY:

11:40, 19:40
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