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MLÁDOK

od 1.3. 2022
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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AKCIA trvá od pondelka 21.02.2022 do soboty 26.02.2022
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

0,39 €/kg

0,49 €/kg 1,29 €/kg

0,49 €/kg

PETRŽLEN
voľný predaj

0,49 €/kg

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,69 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba



ZV22-07_strana- 5

SLUŽBY, BÝVANIEZVOLENSKO
5

7
7
-0
0
4
2



ZV22-07_strana- 6

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

6
3
-3
010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022

7
5

-2
1

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

3. 3. 2022
od 10. 00-13. 00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk

Predaj 8-14 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Príjmeme
operátorov/ky výroby
do automobilového priemyslu

v Kriváni.  
Práca na tri zmeny. 

Základná mzda 650€-800€/brutto 
+ príplatky a odmeny + príspevok 

na dopravu až do výšky 50€ + 
nástupný bonus 50€. 
e-mail: cv@mahax.sk

Ponuka
práce

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

1. Auto-moto/predaj
»Predám Citroen, šedý, 
rok výroby 2005, STK 
03/2022, cena 2000€. Tel: 
0904112788

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
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim literatúru k starým 
motocyklom a traktorom. 
Návody, katalógy, plagáty 
atď. Tel: 0904274781
»Kúpim akékoľvek motorky 
JAWA, ČZ, Simson aj diely. 
Tel: 0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907 687634
»Predám Škodu Fabia, rok 
výr. 2004, po GO, platná STK 
do 2023, cena dohodou. Tel: 
0915852 086

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491

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

7. Reality/iné
»Kúpim dom/byt vo Zvole-
ne a okolí v hotovosti. Tel: 
0951676236

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť
»Darujem starší nábytok. 
Tel: 0903844560
»Kúpim hifi, gramofóny, 
magnetofóny, zosilňovače, 

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

rádiá, reproduktory. Tel: 
0905453085

10. Záhrada a zverinec
»Kúpim HD kože TV. Tel: 
0948799362

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

12. Deťom
»Predám detskú postieľku, 
svetlobéžovú, predná a 
zadná časť chrómovaná na 
dvoch kolieskach. Poloho-
vaná, matrac s kokosovou 
výstužou. 045/5332585 po 
17:00

13. Rôzne/predaj
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291
»Predám rozťahova-
cie kreslo za 20 €. Tel: 
0902644599
»Predám lanové plachty 
viac kusov vhodné pre se-
niorov do hospicov, nepo-
užité cena dohodou. Tel: 
0915852086

14. Rôzne/iné
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Predám novú el. kováčsku 
vyhňu, 100% stav, 300€. 
Tel: 0907425165
»Predám kotol zn. Lieber24, 
ohrev vody okrem radiá-
torov, je možné odskúšať, 
700€ Tel: 0907425165

15. Hľadám prácu
»Opiľujem ovocné stromy. 
Tel: 0940870790
»Hľadám prácu na po-
zíciu pom. kuchár, mám 
potravinárske minimum 
+ zdravotný preukaz. Tel: 
0908618202
»Hľadáme čašníčku/ka, 
chyžnú, ihneď alebo po 
dohode, s ubytovaním, 
Merano-Taliansko. Tel: 
+393339363993

16. Zoznamka
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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V posledných týždňoch znovu ožila 
téma ťažby zlata v lokalite Biely vrch v 
Detve, ktorá pred viac ako desiatimi rok-
mi spojila celý región. Obyvatelia Pod-
poľania vtedy ťažbu zlata jednoznačne 
odmietli.

Rovnako jednoznačné odmietnutie ťaž-
by zlata zaznelo aj na tlačovom brífingu, 
ktorý v stredu 16. februára pred areálom 
PPS Detva zorganizoval Banskobystric-
ký samosprávny kraj. Okrem zástupcov 
krajskej samosprávy sa ho zúčastnili aj 
primátori a starostovia dotknutých miest 
a obcí, ako aj zástupcovia odborov a ve-
denia z PPS Group Detva, Správy CHKO 
Poľana a občianskeho združenia Podpo-
ľanie nad zlato.

Mesto Detva je proti ťažbe zlata na Pod-
poľaní a nesúhlasí s určením dobývacie-
ho priestoru pre ťažbu zlata.

V územnom pláne mesta je táto lokalita 
určená pre prímestskú rekreáciu a ťažba 
nerastov a činnosti tomu predchádzajúce 
sú v tomto území neprípustné.

Podpoľanie má krásnu prírodu a čisté 
a zdravé životné prostredie. Tieto danosti 
chce mesto využívať pre rozvoj cestov-
ného ruchu a turizmu. Nechceme, aby 

ťažba zlata zdevastovala našu prírodu, 
znehodnotila zdravé životné prostredie a 
kontaminovala podzemné vody. Kvalita 
života a zdravie ľudí, ktorí tu žijú, sú pre 
nás prioritou.

Hlavný banský úrad sme požiadali, 
aby odvolanie spoločnosti Mining Gold 
zamietol a potvrdil rozhodnutie Obvod-
ného banského úradu, ktorý v roku 2017 
určenie dobývacieho priestoru zastavil.

Listom som oslovil aj ministra životné-
ho prostredia Jána Budaja, aby v záujme 
ochrany zdravia obyvateľov a životného 
prostredia urobil všetky možné právne 
kroky, ktoré povedú k zastaveniu akých-
koľvek požiadaviek smerujúcich k ťažbe 
zlata v našom regióne.

Chcel by som vyzvať spoločnosť Mi-
ning Gold a tiež všetky ďalšie spoločnosti, 
ktoré majú záujem o ťažbu zlata na Pod-
poľaní, aby rešpektovali jednoznačný ná-
zor miest a obcí, organizácií a obyvateľov, 
ktorí tu na Podpoľaní žijú, že odmietajú 
ťažbu zlata a nikdy s ňou nebudú súhla-
siť! Preto by mali prestať robiť akékoľvek 
aktivity súvisiace s ťažbou zlata.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

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
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Máme za sebou ďalšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva, padlo na ňom 
viacero dôležitých rozhodnutí. Vďaka 
jednému z nich sme opäť o krôčik bližšie 
k uskutočneniu projektu, ktorý spríjemní 
život obyvateľom (nielen) Zlatého potoka. 
Schválená bola zmluva s dodávateľom 
prác na rekonštrukciu tamojšieho Parku 
J. D. Matejovie, z ktorého plánujeme uro-
biť ešte príjemnejšie miesto.

Azda nikomu nie sú príjemné úmorné 
letné horúčavy či prívalové dažde, ktoré 
sú čoraz častejšie. A tak premýšľame, ako 
zmierniť negatívne dopady klimatických 
zmien aj v našom meste. Jedným z riešení 
je zachytávať dažďovú vodu v prostredí, 
nenechať ju „zmiznúť“ v kanalizácii. 

Už pred niekoľkými rokmi sme sa (ako 
jediné mesto popri Bratislave) pustili do 
práce na unikátnom projekte. Vybudova-
li sme vtedy desiatky dažďových záhrad, 
ktoré majú za úlohu zachytiť dažďovú 
vodu, aby sa následne mohla odparovať 
a spríjemniť ovzdušie nášho mesta. Z rov-
nakého dôvodu sme vybudovali na auto-
busovej stanici prvú zelenú strechu. Nie 
je pokrytá škridlou či plechom, ale rastli-
nami, aj v lete tak napomáha zmierneniu 
vysokých teplôt. Pripojila sa aj Technická 
univerzita, pred svojím vstupom vybudo-
vala jazierko a fontánu, aj v horúcom lete 
je odvtedy radosť si tu posedieť.  

Voda je jedna z najdôležitejších látok 
potrebných pre život, najmä tá pitná je 
čoraz cennejšia. V rámci spomenutého 
projektu sme pri mestskom úrade vybu-
dovali podzemné nádrže, kde zachytá-
vame dažďovú vodu a tú následne pou-
žívame na splachovanie toaliet. Ušetríme 
tak nemálo pitnej vody, ktorá by inak bola 

doslova stratená. Opatrení však bolo v 
rámci projektu viac, vrátane výsadby 400 
stromov. 

Len pred niečo viac ako rokom sme 
dokončili aj druhú zelenú strechu pokry-
tú zeleným „kobercom“ z rozchodníkov 
– umiestnená je na budove bývalého 
okresného úradu. A onedlho pristúpime 
aj k opatreniam v Parku J. D. Matejovie 
na Zlatom potoku. Práve tu pomocou 
vhodne zvolených drevín, priepustných 
chodníkoch, mokradí, podzemných ná-
drží či dažďovej záhrady mienime taktiež 
zachytávať dažďovú vodu. Znížime tak ri-
ziko, že ju preplnená kanalizácia nestih-
ne pri prudkých dažďoch odviesť a zatopí 
cesty či chodníky. Voda naopak ostane v 
prostredí, ochladí a spríjemní ovzdušie. 

Chceme, aby bol park nielen funkč-
ný, no chceme ho pre Zlatopotočnaov aj 
skrášliť. Upravíme teda zeleň i povrchy 
chodníkov a urobíme ich priepustnejší-
mi. Deti zase povzbudíme k spoznáva-
niu prírody – napríklad vybudovaním 
pocitového chodníka, po ktorom sa budú 
môcť prejsť úplne naboso po rôznych po-
vrchoch. Zaujímavostí tu teda vznikne 
viac. A to aj vďaka tomu, že sa nám na re-
konštrukciu podarilo získať štvrť milióna 
eur z eurofondov.

Schválená je teda zmluva s dodávate-
ľom, teraz už len musíme počkať na tra-
dičnú kontrolu verejného obstarávania. 
Verím, že nebude trvať dlho, aby sme sa 
čím skôr mohli pustiť do práce a vytvoriť 
v našom meste ďalšie príjemné miesto, 
ktoré budú (nielen) Zlatopotočania radi 
navštevovať.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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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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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!


