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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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Všetko dobré v INZERCIA
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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Banská Bystrica, Kuzmányho 19, tel: 048/ 619 58 58 
www.praktickaambulancia.sk
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»Kúpim akékoľvek motor-
ky JAWA,Čz,Simson aj die-
ly.0949505827
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim hifi  magnetofóny 
gramofóny zosilovače re-
produktory . 0905453085

»Kúpim hd kože tč 
0948799362

»Hľadám dámu na stretko 
45-60 r.0944206355
»SYMPATICKÁ 57 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»58. rád spozná pria-
teľku z BB+ do 55r. sms 
0908199158

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    
DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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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„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 24. marca 2022

Do jubilejného ročníka Parasport24 tour  
sa chcú zapojiť už tri kraje - Žilinský, 
Trenčiansky a Spišský, uviedol organi-
zátor akcií a šéf občianskeho združenia.

Charitatívne podujatie Parasport24 
tour odštartuje 16. apríla v Žabokrekoch 
pri Martine Turčiansky beh. Podľa šéfa 
občianskeho združenia Parasport24 Mi-
roslava Buľovského budú súčasťou 15. 
ročníka aj Trenčiansky beh 14. mája a 
Spišský beh 10. septembra. Výťažok z tur-
né poputuje vybraným sociálne slabým 
rodinám, hendikepovaným jednotliv-
com aj inštitúciám.

Účastníci doterajších ročníkov prebi-
cyklovali spolu takmer 4000 kilometrov. 
„Spolu sme vyzbierali pomoc v hodnote 
takmer 350.000 eur. Každý, komu sme 
pomohli, s nami pomáha ďalej. Preto 
zväčšíme našu akciu a zároveň vymení-
me druh športu. Bicyklovanie zameníme 
za beh a nordic walking, kde sa môže 
zapojiť viac ľudí,“ vysvetlil organizátor 
akcií a šéf občianskeho združenia.

Doplnil, že do jubilejného ročníka 
chcú zapojiť tri kraje - Žilinský, Trenčian-
sky a Spišský. „Ale hlavne je naším cieľom 
zapojiť nielen tisícky bežcov priamo na 
akciách, ale aj vo svete takzvaným virtu-
álnym behom. Bude sa dať behať v mieste 
bydliska, na dovolenke, skrátka kdekoľ-
vek. O to sa postaráme propagáciou na 
sociálnych sieťach,“ dodal Buľovský.

„Žijeme ťažšiu dobu na organizova-
nie akýchkoľvek podujatí. Preto je po-
trebné veci meniť tak, aby bolo možné 
plniť ciele, ktoré si dávame. Stále platí 
moje motto ‚cestu nájdeme, alebo si ju 
urobíme‘. Teraz sme si našli novú a vďaka 
skvelým ľuďom ju aj zvládneme, aby sme 
pokračovali v pomoci iným,“ uzavrel Mi-
roslav Buľovský.

Občianske združenie P&ARASPORTt24 
vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizá-
cii rôznorodých projektov na podporu ľudí 
s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú 
obmedzené podmienky na získavanie fi-
nančných a iných prostriedkov pre vlast-
ný rozvoj. Tým ktorým pomôže, potom 
ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším 
rodinám po celom Slovensku. Všetky in-
formácie nájdete na www.parasport24.
com. Krátky zostrih, ako PARASPORT24 
pomáha nájdete na https://www.youtube.
com/watch?v=98rvXGMW3ow

Charitatívny beh na pomoc 
sociálne slabým rodinám

» red
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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25. februára 1948  
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti
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V súvislosti s medializovanými vý-
skytmi diviačej zveri v intravilánoch 
miest Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR opakovane 
podáva pomocnú ruku samosprávam 
na Slovensku. 

V uvedených prípadoch je nevy-
hnutné, aby samosprávy bezodkladne 
kontaktovali Štátnu veterinárnu a po-
travinovú správu SR na určenej adrese 
sekretariat-UR@svps.sk . V zmysle zá-
kona o poľovníctve nemôžu poľovníci 
so strelnými zbraňami loviť diviačiu 
zver v intravilánoch miest a obcí. Preto, 
ak obyvatelia spozorujú diviačiu zver v 
obývaných oblastiach je potrebné, aby 
bezodkladne kontaktovali príslušný 
obecný alebo miestny úrad. Samosprá-
va výskyt takejto zveri nahlási ŠVPS SR 
na adrese sekretariat-UR@svps.sk . Na 
miesto bude vyslaný veterinárny lekár, 
ktorý zviera imobilizuje.

MPRV SR upozorňuje občanov, aby 
spozorované zvieratá neplašili, nefo-
tili a neodháňali, pretože tým môžu 
spôsobiť, že privolaný veterinárny le-
kár nahláseného diviaka už nenájde a 
problém sa tak opakuje. Postup je teda 
kontaktovať najprv samosprávu, ktorá 
následne kontaktuje priamo sekreta-
riát ŠVPS. Agrorezort chce znížiť stavy 
diviačej populácie o 100-tisíc kusov. 
Mäso zo zdravých jedincov sa má obja-

viť na pultoch slovenských obchodov, 
informoval na brífingu šéf MPRV Sa-
muel Vlčan. „Naším cieľom je ochrániť 
slovenské chovy ošípaných tak, aby 
naši spotrebitelia dostávali na stôl stále 
kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčo-
vinu,“ zdôraznil šéf agrorezortu.

Pre naplnenie tohto cieľa je podľa 
neho potrebné znížiť stav diviačej zve-
ri na Slovensku, ktorá môže voľným 
pohybom preniesť mor z postihnutých 
do zdravých oblastí. Je nevyhnutné ce-
loplošné riešenie, keďže zver hranice 
okresov nerešpektuje. Minister vysvet-
lil, že ak by AMO postihol chovy oší-
paných, mohlo by to znamenať škody 
vo výške až 100 miliónov eur, straty 
tisícok pracovných miest a zánik chovu 
ošípaných na Slovensku. „Ak neurobí-
me nič, tradičná slovenská zabíjačka, 
domáce jaternice, klobásy, slanina sa 
stanú minulosťou,“ zdôraznil.

Ako postupovať v prípade výskytu 
divej zveri v mestách a obciach

» red

Kontaktujete nás: 0905 915 034, 0907 727 204

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Babička upozorňuje svojho 
vnúčika:
- Jožko, keď kašleš daj si ruku 
pred ústa.
- Babi, neboj sa, mne zuby 
nevypadnú!

* * * * *
Rozprávajú sa dvaja kamaráti 
v krčme:
- Manželka mi zmrazila úč� .
- Ako si to zistil?
- Včera som pol dňa hľadal po 
byte peňaženku a nakoniec 
som ju našiel v chladničke.

- Susedka, nemali ste v Mexi-
ku problémy s vašou španiel-
činou?
- Ja nie, ale Mexičania, tí áno.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu nikác ií 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
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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 32
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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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