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Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,BABETU, aj die-
ly.0949505827 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Sever, 142.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt, Sever, dohodou. 
T.č.: 0917 650 188
»Veľkometrážny 2-izb. byt, 
Priekopa, 120.000 €. T.č.: 
0907 650 188
»Predám byty v bytovom 
dome, Turany, ceny od 
60.183 €. T.č.: 0948 601 825

BYTY PRENÁJOM 04 
»1-izb. byt, 1 osoba do 55 
rokov, nefajčiar. T.č.: 0950 
780 094
 
DOMY PREDAJ 05
»RD, centrum, dohodou. 
T.č.: 0918 815 152
»RD, Príbovce. T.č.: 0918 815 
152
»Novostavba, Bodorová. 
T.č.: 0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06
»Pozemok, Krpeľany. T.č.: 
0908 555 810

REALITY INÉ 07
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 
»Predám alebo dám na 
splátky úplne novú elek-
trickú motorku Racceway 
Babeta s dojazdom 60km, 
nie je potrebné vodičské 
oprávnenie ani značky, 
môžu používať aj deti. 
Maximálna rýchlosť 25km 
v hodine. Doveziem až do-

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 6 dolu.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA                    

Odborníci hovoria, že predávkovať 
sa je možné aj voľnopredajnými 
liekmi a zároveň upozorňujú na 
skutočnosť, že pribúdajú prípady 
predávkovania sa paracetamolom 
aj u detí.

Paracetamol je jedno z najrozšíre-
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. 
Nájdeme ho v širokom spektre voľno-
predajných analgetík či antipyretík. 
„Pri užívaní liekov s obsahom para-
cetamolu je však nutná opatrnosť a 
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s 
obsahom paracetamolu môžu spôso-
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od-
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro-
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, 
že otrava paracetamolom je vážny stav 
a pri neliečenej otrave dochádza k zly-
hávaniu obličiek, pečene a poruchám 
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu 
pacienta.

Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamo-

lom patrí nevoľnosť, nechutenstvo, 
vracanie, potenie, ospanlivosť či apa-
tia. „Pozor, otrava paracetamolom má 
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď 
dochádza k prechodnému zlepšeniu 
stavu pacienta, čo môže negatívne 
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa 
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia 

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú od-
borníci.

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 

tejto súvislosti varuje pred nekon-
trolovaným a nadmerným užívaním 
paracetamolu. Medzi tínedžermi sa 
šíri nebezpečná takzvaná “paraceta-
molová výzva”, počas ktorej tínedžeri 
užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré 
doma nájdu, a následne reakciu svoj-
ho organizmu nakrúcajú na sociálne 
siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy 
upozorňuje aj Národný ústav detských 
chorôb, ktorý na urgentnom príjme 
eviduje zvýšené množstvo prijatých 
detí intoxikovaných paracetamolom.

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk.

Zdroj informácií ŠÚKL

Rozšírili sa prípady 
predávkovania paracetamolom

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

mov po celom Slovensku. 
T.č.: 0903 752 333 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 
»Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531 

HOBBY A ŠPORT 11  

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Ministerstvo životného prostredia SR 
(MŽP) prostredníctvom Slovenskej 
agentúry životného prostredia (SAŽP) 
zverejnilo scenár a kritériá postupu pri 
realizácii obnovy 30-tisíc rodinných 
domov financovaných z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. Samotná výzva bude 
vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca 
roka potom uzatvorí SAŽP zmluvy na 
obnovu prvých 4-tisíc rodinných do-
mov. Podmienky poskytnutia finanč-
ných prostriedkov budú špecifikované a 
záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

„Vytvorili sme mechanizmus, aby 
prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať 
aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčas-
nosti nedokázala ani čiastočne financo-
vať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil 
minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou 
budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, 
ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťaž-
kým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, 
je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti 
domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a 
teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné 
opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. 
Záujemca bude môcť podporu využiť buď 
na jedno opatrenie, alebo kombináciu 
viacerých, podľa jeho finančných mož-
ností. Náklady mu budú preplatené až po 
vydokladovaní zrealizovanej obnovy, ale-
bo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného 
domu. Vlastník môže získať financie na 
obnovu 10 a viac ročného domu na základe 
listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne 
znevýhodnení žiadatelia budú môcť požia-
dať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finanč-
ných prostriedkov na obnovu uhradí štát. 
Štandardná skupina žiadateľov môže do-
stať 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmien-
kou je dátum objednania prác, tovarov a 
služieb pri obnove rodinného domu, ktorý 
nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu 
podmienok oprávnenosti v predstihu aj 
preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Ak-
tuálne podmienky pripravovanej výzvy 
a všetky ďalšie informácie môžu záujem-
covia získať ihneď na bezplatnej Zelenej 
linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe 
www.obnovdom.sk.

SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych 
kancelárií v krajských mestách, ale s ohľa-
dom na spádové oblasti pribudnú aj kan-
celárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zverejnili podmienky obnovy 
rodinných domov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto paulbr75 pixabay
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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Inzerát, ktorý predáva

Liptov je prekrásny horský región 
na severe Slovenska a nájdete tam 
veľa pekných miest, ktoré sa oplatí 
vidieť a zažiť. Medzi najobľúbenejšie 
z nich patrí Čutkovská dolina, kde 
nájdete aj náučný chodník vhodný 
pre všetky vekové kategórie.

Čutkovská dolina sa nachádza na 
území Veľkej Fatry, neďaleko mesta Ru-
žomberok. Nadšenci a turisti z Černovej 
tam vytvorili aj s podporou regiónu Lip-
tov náučný chodník pod názvom Známa 
– neznáma Čutkovská dolina. Komplet-
ný chodník aj s odbočeniami je dlhý 6,6 
kilometra a má desať tabúľ, šesť mostí-
kov a tri lavičky na sedenie. Najväčšími 
lákadlami sú až 24 metrov vysoký vodo-
pád a 64 metrov dlhá tiesňava. Chodník 
zväčša vedie po asfaltovej ceste, takže 
ho zvládnu bez väčších ťažkostí všetky 
vekové kategórie návštevníkov.

Tajomstvá fauny a flóry
Cestou náučným chodníkom natrafí-

te na desať náučných tabúľ. Tie odha-
ľujú tajomstvá fauny a flóry Liptova. 
Tri tabule sa nachádzajú v ťažšie prí-
stupnom lesnom teréne, takpovediac 
v divočine. Ukazujú turistom doslova 
klenoty, ktorými sú čarovné vodopá-
dy, tiesňavy, husté lesy pripomínajúce 
pralesy. Najvyšším bodom chodníka je 
tiesňava v nadmorskej výške 850 met-

rov. Samotný kaňon tiesňavy meria 64 
metov a vytvoril ho Čutkovský potok. 
Trasa sa začína pri Kolibe u Dobrého 
pastiera, nasleduje – Červená skala – 
Rázcestie k Jeleniemu vodopádu – Je-
lení vodopád – Rázcestie k Jamišnému 
vodopádu – Jamišné vodopády a Ties-
ňava za dierou. Naspäť sa môžete vrátiť 
rovnakou trasou až k začiatku náučné-
ho chodníka.

Ako sa tam dostať?
Ak sa do Čutkovskej doliny privezie-

te autom, zaparkovať sa dá bezplatne 
na parkovisku pri Kolibe u Dobrého 
pastiera. V prípade, že chcete využiť 
verejnú dopravu, tak z autobusovej 
či vlakovej stanice v Ružomberku je 
možnosť cestovať tam MHD, pričom 
zastávka je umiestnená len 5 minút od 
začiatku Čutkovskej doliny, hneď pri 
hlavnej ceste.

Náučný chodník Známa 
– neznáma Čutkovská dolina

» ren

Zdroj informácií a foto Visit Liptov, Visitliptov.sk
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Minulý mesiac sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoloč-
nosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na po-
moc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme 
každému inzerentovi možnosť na-
výšiť svoju faktúru za uverejnený 
inzerát o symbolickú sumu 1 euro. 
K tomuto euru sme pridali ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdali 
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri 
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Sme radi, že vďaka dobrosrdeč-
nosti našich klientov sme mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému 
krížu ďalšou sumou vo výške 342 
eur a celkovou sme sa tak spolu         
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí túto akciu podporili. Zoznam 
firiem, ktoré spolu s nami pomohli 
zverejňujeme na webovej stránke 
www.regionpress.sk, v sekcii Ak-
tuality.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

/ SKLADNÍK
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri

SLUŽBYMARTINSKO
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