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Elena Kaliská, jedna z našich naj-
známejších rodáčok, svetovo uznávaná 
vodná slalomárka a moja skvelá pria-
teľka oslávila päťdesiatku. Hoci som jej 
blahoželala osobne, nedalo mi, aby som 
nenapísala aspoň pár riadkov. Predsa len 
športových osobností tak obrovského vý-
znamu nie je v našej krajine mnoho.

Elena je odchovankyňou Slávie TU, 
svoju kariéru v nej začala už v roku 1979. 
Zvolen je jej domovom, má ho veľmi rada, 
predsa len za lepšími podmienkami mu-
sela na istý čas „odpádlovať“ do Liptov-
ského Mikuláša. Urobila dobre, veď po-
tom sa to celé začalo...

Našu krajinu reprezentovala už v roku 
1993 vo veku 21 rokov. No a čoskoro sa zú-
častnila svojej prvej olympiády. V Atlante 
obsadila devätnáste miesto, bol to však 
len rozbeh jej ďalšej kariéry. V roku 2000 
už na olympijských hrách v Sydney skon-
čila štvrtá. S krásnym umiestnením sa ne-
uspokojila, tvrdo na sebe ďalej pracovala. 
Vyplatilo sa. V roku 2004 získala svoj prvý 
titul majsterky Európy, no najmä sa stala 
prvou slovenskou zlatou olympioničkou, 
keď v Aténach dokázala zvíťaziť. S úspe-
chom prišla aj dlhoročná vrcholná forma, 
veď už o rok sa stala majsterkou sveta i ví-
ťazkou svetového pohára. V roku 2006 si 
zopakovala titul majsterky Európy. A hoci 
v ďalšom roku získala na majstrovstvách 
sveta „iba“ druhé miesto, všetko si vy-
nahradila na svojej štvrtej olympiáde. V 
Pekingu opäť zvíťazila. Stala sa tak prvou 
slovenskou športovkyňou, ktorá dokáza-
la obhájiť zlato z predchádzajúcich hier. 

Skvelých Eleniných umiestnení bolo 
pochopiteľne viac, spomenula som len 
niektoré. Dlhoročnú kariéru by jej mohol 
závidieť nejeden športovec, rozlúčila sa s 
ňou na jeseň minulého roka v Čunove za 
veľkých ovácií slovenských fanúšikov. 
Láska k vode pochopiteľne ostala. Do-
dnes nevynechá žiadnu príležitosť, aby 
sadla do lode, hoci na to už má menej 
času – v súčasnosti má na starosti marke-
ting a propagáciu športového klubu Duk-
la Banská Bystrica.

Počas kariéry sa jej dostalo nejedné-
ho ocenenia od odborníkov i športovej 
verejnosti. Len v našom meste má od-
halené hneď dve pamätné tabule a to na 
miestach, kde kedysi študovala. Jedna 
zdobí priečelie 1. základnej školy na Ji-
lemnického ulici, ktorú navštevovala v 
rokoch 1978 – 1986. Druhá je osadená na 
budove Strednej odbornej školy drevár-
skej, kde vo svojich štúdiách pokračovala. 
Elena postupne získala primátorské oce-
nenie, cenu mesta i čestné občianstvo. 

Všetky uvedené pocty si bezpochyby 
zaslúži. Neúprosne na sebe pracovala, 
robila všetko, aby bola úspešná. Podarilo 
sa, veď sa stala jednou z najlepších vod-
ných slalomárok v histórii tohto športu. 
Do ďalších rokov jej v mene všetkých Zvo-
lenčanov prajem predovšetkým pevné 
zdravie a tiež množstvo ďalších osobných 
i pracovných úspechov. Dodávam, že pre 
nás všetkých ostáva veľkou inšpiráciou. 

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425 T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Tel:0905 267 750 ZVOLEN

0907 727 201
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj
»Predám Fabiu, šedá me-
talíza rok vyr. 2004 po GO, 
platná STK do 2023. Tel: 
0915852086

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 bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

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

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»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
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Predám bicykel Ukrajina. 
Tel: 0940315700

12. Deťom

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj
»Predám Fabiu, šedá me-
talíza rok vyr. 2004 po GO, 
platná STK do 2023. Tel: 
0915852086

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 bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

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

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»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
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Predám bicykel Ukrajina. 
Tel: 0940315700

12. Deťom

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    13. Rôzne/predaj
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291
»Predám husle, rôz-
ne, výber, dohodou. Tel: 
0908888200

14. Rôzne/iné
»Kúpim skriňu rozmer V180 
S140 H60. Tel: 0948890209
15. Hľadám prácu

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

3
3
-0
0
0
8

,90

EUR



ZV22-04_strana- 6

Zdravie / sluŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
3
-0
0
0
1



ZV22-04_strana- 7

veTerinár / sluŽBY, BÝVANIEZVOLENSKO
7

3
3
-0
0
0
1



ZV22-04_strana- 8

spravodajsTvo / ZamesTnanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

Viac ako päťdesiat rokov bolo v Detve 
tradíciou, že druhý júlový víkend je vy-
hradený najväčšiemu kultúrnemu podu-
jatiu v regióne - Folklórnym slávnostiam 
pod Poľanou v Detve. Až na posledné 
dva roky, kedy šírenie koronavírusu a s 
tým spojené protiepidemiologické opat-
renia nám nedovoľovali slávnosti zorga-
nizovať. Mesto v spolupráci s Kultúrnym 
centrom A. Sládkoviča pripravilo v ter-
míne slávností počas týchto dvoch rokov 
Oslavy podpolianskeho folklóru, ktoré 
sa konali pri dome kultúry. 

Tohtoročný druhý júlový víkend (8 - 10. 
júla) by už opäť mal patriť slávnostiam. 
Prípravný výbor 55. ročníka Folklórnych 
slávností pod Poľanou v Detve sa stretol 
18. januára 2022 a riešil v akej podobe 
zorganizovať tento rok folklórny festi-
val v Detve. Dohodli sme sa, že pokiaľ 
nebude platiť úplný zákaz hromadných 
podujatí, mesto v tomto roku folklórne 
slávnosti zorganizuje. 

Na stretnutí sa prípravný výbor zaobe-
ral technickým zabezpečením festivalu 
a navrhol viacero alternatív, ak opatre-
nia proti šíreniu koronavírusu neumož-
nia otvoriť plnú kapacitu hľadiska. Vie-
me, že príprava a celkové zabezpečenie 
folklórneho festivalu budú omnoho ná-
ročnejšie a aj finančne nákladnejšie. 

Návrh programu 55. ročníka slávností 
je v súčasnosti pripravený, vrátane sprie-
vodných podujatí. Programová rada pri-
pravuje osem scénických programov na 
hlavnej scéne a v nich vytvorí priestor 
pre domáce kolektívy a interpretov z 
Podpoľania, ako aj iných regiónov Slo-
venska, detské kolektívy, ľudové hudby, 
spevákov a muzikantov, folklórne súbo-
ry a tanečníkov. Predstaviť by sa mali aj 
Slováci žijúci v zahraničí a umelecký sú-
bor Lúčnica s programom z tvorby profe-
sora Štefana Nosáľa.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti

2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti
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Ponuka
práce

Prijmene
brigádnikov
na pozíciu balič

do výroby vo Zvolene

Práca na tri zmeny PO-PIA. 
Mzda 3,97€/hodina/brutto. 

V prípade záujmu pošlite 

Životopisy posielajte na: 
cv@mahax.sk. 

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

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
-?
??

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne textilu

vo Zvolene 

(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 

+ prémie

0948 632 663 
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Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Bojnice plánuje rozšíriť pre-
hliadkovú trasu o nové expozície. 
Návštevníci si tak budú môcť po-
zrieť vnútorné priestory v citadele či 
vodovod, ktorý vybudovali v časoch 
prestavby pod vedením grófa Jána 
Františka Pálffyho. 

Múzeum ich chce sprístupniť ešte 
na začiatku letnej sezóny. Nové expo-
zície si budú môcť návštevníci pozrieť 
v Strednom hrade. Prvou z nich je ex-
pozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili 
ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštev-
níci do nej nemali v uplynulých rokoch 
prístup. „Riešime s kolegyňami, akým 
spôsobom by sa tomuto priestoru dal 
dať nový nádych. Riešime i nevyhnut-
né technické podmienky, aby sme ho 
vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho 
nemohla verejnosť navštíviť, keďže k 
tomu nebola prispôsobená podlaha,“ 
prezradil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice 
Igor Socha.

O poschodie nižšie, na treťom po-
schodí Stredného hradu, takisto v ci-
tadele, sa nachádza priestor, ktorý bol 
doteraz ukrytý pred zrakmi návštevní-
kov. „Nachádza sa tam zariadenie vo-
dovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalo-
vať. Predpokladáme, že vodu zo striech 
zachytávali do veľkých oceľových 
nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná 

či už do splachovacích záchodov na 
prvom a druhom poschodí Stredného 
hradu alebo do umývadiel,“ priblížil 
riaditeľ.

V priestore podľa neho plánuje 
múzeum položiť novú podlahu a plo-
chu využije či už na prezentáciu tech-
nických aspektov Pálffyho prestavby 
alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému 
došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hor-
nej časti tretieho poschodia.

„Priestor, ktorý susedí s touto čas-
ťou citadely, tzv. kotol na najvyššom 
poschodí východnej veže využijeme 
na digitálnu prezentáciu bojnického 
panstva, pohľadu z tretieho poschodia 
Stredného hradu na hornú Nitru,“ do-
dal Igor Socha. 

Bojnice prilákajú turistov 
z celého Slovenska na novinky

» red
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

52
-0
00

2

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


