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Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 
»Predám Mazdu 5, r.v.: 2014, 
1.8i, cena 6.000 €. T.č.: 0905 
935 267   

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  
»Hľadám do prenájmu ga-
ráž v okrese MT. 0911 988 
930 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Sever. T.č.: 0918 
815 152
»4-izb. byt, centrum, pô-
vodný stav, cena dohodou. 
T.č.: 0948 601 825
»2-izb. byt, Vrútky, doho-
dou. T.č.: 0908 555 810

BYTY PRENÁJOM 04
»Prenajmem 1-izb. byt, za-
riadený, ihneď. T.č.: 0950 
780 094
 
DOMY PREDAJ 05
»Horná Štubňa, 1.366m2. 
T.č.: 0948 601 825
»20-ročný RD na Lipovci. 
T.č.: 0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06
»Karváša a Bláhovca, všet-
ky siete, 966m2. T.č.: 0918 
815 152

REALITY INÉ 07
»Kúpim pozemok v Martine 
a okolí. T.č.: 0918 815 152
»Kúpim byt Vrútky, Prieko-
pa. T.č.: 0918 815 152
»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 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
»Predám búdu pre menšie-
ho psíka 40€, zateplenú. 
65x80x55 0940146470 

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          

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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O občiansky preukaz možno požia-
dať pol roka pred vypršaním jeho 
platnosti, a to aj elektronicky. Minis-
terstvo vnútra na to upozorňuje v sú-
vislosti s tým, že oddelenia dokladov 
v krajských a veľkých okresných mes-
tách sú posledné týždne a mesiace vy-
ťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích 
dobách.

Dôvodom je, že Slováci si po uvoľ-
není pandemických opatrení vybavujú 
potrebné doklady na cestovanie na dovo-
lenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale 
o aj občianske preukazy, ktoré slúžia ako 
cestovný doklad, pričom viaceré krajiny 
Schengenu, rovnako ako v prípade pa-
sov, vyžadujú, aby boli platné istý čas aj 
pred odchodom z turistickej destinácie.

Ministerstvo vnútra pre budúcnosť 
odporúča pamätať na letnú dovolenku 
už v zime a požiadať o cestovné doklady 
v tomto čase, kedy je záujem o ne štatis-
ticky dlhodobo minimálny. „Dávame do 
pozornosti, že o nový občiansky preukaz 
možno podľa zákona požiadať už 180 dní 
pred vypršaním jeho platnosti. Ak vám 
teda končí platnosť dokladu napríklad v 
apríli 2023, pokojne oň môžete požiadať 
už v decembri 2022,“ vysvetlil minister 
vnútra SR Roman Mikulec.

Ide to aj cez internet - Požiadať o 
vydanie nového občianskeho preukazu 
je možné prostredníctvom elektronickej 

služby. Podmienkou je mať aktivovaný 
elektronický občiansky preukaz s čipom 
a bezpečnostným osobným kódom /
BOK/, čiže doklad pripravený na elek-
tronickú komunikáciu. Predpokladom 
použitia e-služby je, aby mal používateľ 
v správnych agendách MV SR evidovanú 
podobu tváre a podpis nie staršie ako 5 
rokov. U používateľa mladšieho ako 18 
rokov podoba tváre a podpis nesmú byť 
staršie ako tri roky. Elektronická služba 
vám okrem času stráveného čakaním na 
oddelení dokladov ušetrí aj peniaze. V 
prípade žiadosti o vydanie OP pri zmene 
trvalého pobytu zaplatíte len 2 eurá /pri 
klasickom spôsobe 4,50 eura/. Pre pou-
žívateľov e-služieb, ktoré vyžadujú elek-
tronický podpis, platí, že nový občiansky 
preukaz získaný klasickou i elektronic-
kou cestou, automaticky nepreberá do-
vtedy používané certifikáty pre elektro-
nický podpis. Je preto treba nainštalovať 
si ich nanovo, čo ide aj elektronicky pro-
stredníctvom Aplikácie pre eID, ktorú má 
vo svojom počítači nainštalovaný každý 
používateľ elektronických služieb. „Cer-
tifikáty pre e-podpis Slovensko na rozdiel 
od iných krajín poskytuje používateľom 
bezplatne,“ podotkol minister Roman 
Mikulec.

O občiansky preukaz 
možno požiadať vopred

» ren
zdroj foto pixabay
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátorov O2 a  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.

HOBBY A ŠPORT 11
»Kto daruje dochodcovi 
starsie udice? 0907 461 749 

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

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 
»PONUKAM LASKU ZENE 
0907289713 
»OPÄTUJEM, VSE. LASKU, ZE 
NY-DO 67 R.S DOM OMCNOS-
Ti, SMS: 0950338147 

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

Aktuálne horúce a suché počasie zvy-
šuje riziko vzniku požiarov v prírod-
nom prostredí. Ministerstvo vnútra 
preto vyzýva verejnosť na zodpovedné 
správanie a rešpektovanie zákazov. 
Upozorňuje hlavne na zákaz manipu-
lácie s ohňom, okrem toho niektoré 
okresné úrady vydali aj zákaz vstupu 
do lesov alebo obmedzili vstup do lesov 
len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne pla-
tí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. 
Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť 
k zbytočnými stratám nielen na život-
nom prostredí, ale aj na ľudských živo-
toch, zdraví a majetku. Apelujem preto 
na občanov, aby sa správali zodpoved-
ne. Zároveň ďakujem profesionálnym 
aj dobrovoľným hasičom za ich enorm-
né nasadenie pri tohtoročných letných 
požiaroch doma a v zahraničí,“ pove-
dal minister vnútra Roman Mikulec.

Zakázané je najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň 
(zápalky, zapaľovače, variče a podob-
ne) na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
- zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k vzniku po-
žiaru alebo k jeho rozšíreniu, 
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve v čase zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru.

Ak je v danej lokalite vyhlásený 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, nesmie sa opekať ani na vy-
hradených miestach, teda akýkoľvek 
otvorený oheň je zakázaný.

Pre porušenie zákona o ochrane 
pred požiarmi môže občan dostať pokutu 
do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Okrem toho niektoré okresné úra-
dy (pozemkový a lesný odbor) v zmysle 
zákona o lesoch vydali aj zákaz využí-
vania lesov verejnosťou.

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto geralt pixabay

13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti

15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������������������
������

info@master.sk

0903 808 320

�������
TeleCom
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk

4
7
-0
2
3

4
7
-1

1
3

6
8

-0
4

VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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Vytvor s nami 
jeden t썿m

Prihl쌴s sa na kariera@kia.sk
Bezplatn쌴 infolinka: 0800 111 911

 쉗O PON쌂KAME:
僅 Plat od 1 400 씲 mesa썊ne (priemern쌴 mzda po odpracovan썿 12 mesiacov).
僅 Finan썊n썗 bonusy navy쏃e a쏹 po썊as 6 mesiacov v roku
                                                 -> 13. a 14. mzda, 4x v쏯robn쏯 bonus.
僅 Mesa썊n쌴 variabiln쌴 zlo쏹ka mzdy do 15%.
僅 Mo쏹nos쏉 zv쏯쏃enia z쌴kladnej mzdy u쏹 po 1. roku od n쌴stupu.
僅 Dotovan쌴 doprava v r쌴mci 쌰ilinsk썗ho kraja a okresu P. Bystrica. 
僅 Z쌴kladn쌴 mzda od 1 071 씲, zv쏯쏃enie po 1. mesiaci na 1 104 씲.
僅 Pr썿platky za no썊n쏒 zmenu (2,00 씲 / hod.) a poobedn쏒 zmenu  

(0,40 씲 / hod.).

KOHO H슳AD숼ME?
僅 Chce쏃 vyr쌴ba쏉 nov썗 modely zna썊ky Kia?
僅 Si absolvent, nem쌴쏃 alebo m쌴쏃 sk쏒senosti s v쏯robou?
僅 V tom pr썿pade h쎗ad쌴me pr쌴ve teba! Netreba sa ni썊oho b쌴쏉, na v쏃etky 썊innosti 쏉a 

zau썊썿me.
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

3
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


