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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská On-
drašová, Okoličné, Palúdzka, Biely 
Potok, Černová, Hrboltová, Beše-
ňová, Ivachnová, Kalameny, Kom-
jatná, Likavka, Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada, Liptovská Teplá, 
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, 
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička, 
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondra-
šová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo, 
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtova-
ny, Hybe, Jakubovany, Jamník, Krá-
ľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Lip-
tovská Kokava, Liptovská Sielnica, 
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľup-
ča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž, 
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, 
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Kr-
meš, Vlašky, Závažná Poruba, Va-
žec, Východná, Lipt. Porúbka

INZERCIA
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Redakcia: Garbiarska 905 
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Andrea Guzyová  0907 673 928

Distribúcia:
Libuša Nana    0907 702 184
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www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík

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
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
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MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim akékoľvek motor-
ky JAWA,Čz,Simson aj die-
ly.0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905 
350 531

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

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

Príklad:
RP LI 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LI zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak
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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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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0907 571 286

ARBORISTIKA

Orezávanie,
ošetrovanie a rizikové

výruby stromov
pomocou

stromolezeckej techniky

19. februára 1986    
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir.

Výročia a udalosti

21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti
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Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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21. februára 1431    
začal sa súd s Janou z Arku.

Výročia a udalosti

22. februára 1940    
na Slovensku bola rozdelená skonfiškova-
ná pôda patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuz�a, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, �torá sa na teba veľmi teší. A� sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi si�nál ta�, že �usneš do chrum-
�y.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuz�a súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďa�ujeme ti Zuz�a, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje � � o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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Vaša reklama

liptovsko@regionpress.sk

25. februára 1948  
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti
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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 

• 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 3
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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!
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