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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti
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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  

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
»3-izb. byt, Priekopa, 
135.000 €. T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Priekopa, 20 
ročná bytovka, veľký bal-
kón, 120.000 €. T.č.: 0918 
815 152

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

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Kúpim 1-izb. byt Vrútky, 
Priekopa. 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

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Rodičia dostanú príspevok pri naro-
dení dieťaťa automaticky, už nebudú 
musieť vypisovať žiadosti a predkla-
dať potvrdenia. Informuje o tom na 
svojej facebookovej stránke Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. 

„Mamičky a oteckovia majú po 
narodení svojich detí už viac času pre 
svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zby-
točným papierovaním. Všetko za nich 
vybaví štát. Jediné, čo budú musieť 
podpísať ešte v nemocnici je Dohoda 
o mene a priezvisku dieťaťa,“ uvádza 
rezort na sociálnej sieti. Týka sa to aj 
príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia 
už o vyplatenie príspevku nebudú mu-
sieť žiadať a úradom dodávať vyplnené 
formuláre. 

Aké sú podmienky pre automatic-
ké vyplatenie tohto príspevku?
- mamička musí počas tehotenstva ab-
solvovať pravidelné prehliadky u gyne-
kológa
- v pôrodnici po narodení dieťaťa pod-
píše mamička (alebo rodičia) Dohodu o 
mene a priezvisku
- pôrodnica podpísanú Dohodu pošle 
na matriku a matrika následne vystaví 
rodný list, ktorý pošle mamičke alebo 
si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike
- dieťa sa po narodení automaticky sta-

ne poistencom zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je poistená jeho matka (od 1. au-
gusta 2022)
- pôrodnica po prepustení mamičky s 
dieťaťom zapíše do informačného sys-
tému NCZI všetky údaje potrebné pre 
vyplatenie príspevku
- pediater po prvej návšteve matky a 
dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej 
poisťovne a NCZI informáciu o uzatvo-
rení dohody o všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti uzatvorenej pre novona-
rodené dieťa

Následne si úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny stiahne zo štátnych data-
báz všetky potrebné informácie, aby 
mohol príspevok vyplatiť. Príspevok 
pošle úrad práce buď na účet alebo poš-
tovou poukážkou.

Rodičia dostanú 
príspevok automaticky

» ren

Ilustračné foto, zdroj PublicDomainPictures 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 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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

HOBBY A ŠPORT 11
»Dobre zaplatím za zlaté 
a strieborné mince ČSR, 
dukáty, koruny a iné zlaté 
a strieborné mince, aj celé 
zbierky. Kúpim aj zlaté šper-
ky a zlomkové zlato, aj zla-
té zuby a mostíky. T.č.: 0915 
627 285, stačí prezvoniť 

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

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

08 STAVBA                    
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti
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24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti
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Odborníci chcú ľuďom priblížiť vý-
znam hypertenzie a jej závažných 
zdravotných komplikácií a poskytnúť 
informácie o tom, ako predchádzať, 
rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. 
Dôležité podľa nich je, vedieť si ho 
správne zmerať a tiež kontrolovať.

Čo je hypertenzia? - Predstavte si, 
že hadicou polievate záhradu. Ak ju pri-
šliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak 
v hadici pred prekážkou - vašou nohou 
- stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v 
obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu 
ciev. Hypertenzia znamená trvalé zvýše-
nie krvného tlaku, pričom v počiatočnom 
štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať 
žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemu-
síte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným 
tlakom.

Ako si správne zmerať tlak? - Hyper-
tenzia postihuje 40 až 50 % dospelých 
osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné 
meranie tlaku sa teda netýka len senio-
rov - vhodné je pre všetkých dospelých, 
a preto býva súčasťou preventívnych pre-
hliadok u všeobecného lekára. Meranie 
tlaku si však viete urobiť aj sami v pohod-
lí domova pomocou tlakomeru - dodržte 
tieto zásady:
- Aspoň hodinu pred meraním nepite al-
kohol, kávu, nefajčite.
- Pred každým meraním treba sedieť as-
poň päť minút v pokoji, nerozprávať.

- Celé meranie by malo prebehnúť bez prí-
tomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
- Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku 
tak, aby bola niekoľko centimetrov nad 
lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) 
– vo výške srdca. Predlaktie je voľne po-
ložené na stole a lakeť mierne ohnutý.
- Počas celého merania ruku nedvíhajte, 
opierajte dolné končatiny o zem, nestlá-
čajte brucho a nerozprávajte.
- Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v od-
stupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hod-
nota, ktorá je priemerom z posledných 
dvoch meraní alebo najnižšie nameraná 
hodnota (zvyčajne je to posledná).

Pozor - Hypertenzia nadmerne zaťa-
žuje srdce, trpia aj cievy, ktorými sa krv 
v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnú-
torná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich 
môžu usádzať tuky a vznikať krvné zra-
zeniny. Vysoký krvný tlak tak spôsobuje 
okrem poškodenia srdca aj poškodenie 
mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je 
celý krvný obeh, takže transport krvi, a 
tým aj kyslíka a živín od srdca k dôleži-
tým orgánom prebieha ťažšie. Ak sa na 
vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a ne-
lieči sa, môže mať tento stav za následok 
ischemickú chorobu srdca, infarkt myo-
kardu či mozgovú mŕtvicu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Správne meraný krvný tlak 
pomáha predĺžiť život

» ren
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti

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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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 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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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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