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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TN 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 nefunguje 
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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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Električná 23, Trenčín  •  0901/900 592
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55.9.2022  •  tel. 0901 900 590
Akcia platí od 5.9.2022 do 14.9.2022 alebo vypredania zasob. Obrázky môžu byť ilustračné.

Aku vŕtačka 
Milwaukee 
M18 BDO-0

 249€ 

189€

Aku skrutkovač 
Milwaukee 
M12 BDD-0

 139€ 

106€

Aku bruska Milwaukee M18 FSAG-125

 597€ 

460€
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1Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími 

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný 
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j cca 
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. 
Zálohy každý týždeň. Nástup 8.9.2022.



TN22-35_strana- 5

 ZameStnanie, SlužbytRenčianSko
5

4
6
1
2
2
0
2
1
4

Firma S.T.G. Group v Ilave hľadá na TPP

servisného pracovníka pre montáž priemyselných pneumatík.  

Podmienky manuálne zručný, technicky zmýšľajúci, komunikatívny.

Nutný vodičský preukaz “C”. 

Mzda 1100 EUR/brutto, zvýšenie po skúšobnej dobe,

odmeny podľa obratu a náborový príspevok 1200 EUR.  

 

Nástup ihneď. 

Kontakt: stg@stg.sk
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Inštitút finančnej politiky (IFP) Minis-
terstva financií SR pripravil kalkulač-
ku štátnej rodinnej pomoci. Kalkulač-
ka prináša informatívny výpočet, na 
základe ktorého ľudia získajú lepší 
prehľad o novej výške ich prídavkov 
na dieťa, daňového bonusu a príspev-
ku Služby deťom po schválení rodin-
ného balíčka. Rodičom navyše umož-
ňuje aj porovnanie nových zmien s 
tým, koľko by dostali, ak by sa systém 
nezmenil.

Ako na to? - Na úvod si stačí vybrať, 
za aké časové obdobie si chcete dané 
nároky vypočítať. Kalkulačka vie vyrá-
tať nárok za rok 2022 a aj nasledujúci rok 
2023. Následne je potrebné v kalkulačke 
vybrať formu zamestnania, zadať výšku 
hrubej mesačnej mzdy a údaje o deťoch, 
konkrétne mesiac a rok ich narodenia. 
V prípade, ak majú rodičia v súčasnosti 
náklady na voľnočasové aktivity detí res-
pektíve ich plánujú realizovať v budúc-
nosti, kalkulačka zohľadní aj nárok na 
vyplatenie príspevku Služby deťom.

MF SR pripomína, že ide o informatív-
ny výpočet a celková výška príspevkov 
sa môže meniť v závislosti od individu-
álnych a niekedy ojedinelých životných 
situácií. MF SR zároveň dodáva, že vý-
počet kalkulačky nie je možné použiť na 
právne úkony.

Daňový bonus - Daňový bonus na 
dieťa do šiestich rokov veku sa od júla 

zvýšil zo 47,14 eur na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade detí 
do 15 rokov sa daňový bonus vo výške 
43,60 eur mesačne zvýšil od júla na sumu 
70 eur mesačne a od budúceho roka na 
100 eur a pre deti nad 15 rokov z 23,57 
eur na sumu 40 eur a od januára 2023 na 
sumu 50 eur. Po novom nárok na daňo-
vý bonus vzniká od prvého zarobeného 
eura. Doteraz vznikol až od polovice mi-
nimálnej mzdy, avšak jeho celková výška 
je obmedzená konkrétnym percentom 
čiastkového základu dane, ktoré finálne 
závisí od počtu detí.

Prídavok na dieťa - Mesačný prída-
vok na dieťa v pôvodnej výške 25,88 eur 
sa od júla zvýšil na 30 eur a od 1. januára 
2023 na 40 eur. Vzhľadom na trvalé zvý-
šenie sumy prídavku na dieťa dochádza 
k zrušeniu jednorazového zvýšenia prí-
davku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa 
do prvého ročníka základnej školy.

Služby deťom - Primárnym cieľom je 
podpora voľnočasových aktivít dieťaťa 
v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. 
Na voľnočasové aktivity dostanú deti od 
5 do 18 rokov od januára 2023 každý me-
siac finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne.

Kalkulačku nájdete tu: https://ro-
dinna-kalkulacka.institutfinancnejpo-
litiky.sk/

Spustli Rodinnú kalkulačku

» ren

Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj 
rozširovanie kapacít v regionálnom 
školstve. To je cieľom štyroch výziev, 
ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plá-
nu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o 
odstránenie dvojzmennej prevádzky 
v školách, debarierizáciu stredných 
škôl a pomocná ruka sa po projektoch 
Predškoláci na rozširovanie kapacít 
škôl opätovne podá aj samosprávam, 
aby mohli rozšíriť alebo vybudovať 
nové kapacity v materských a základ-
ných školách. 

Rezort školstva predstavil ďalšie 
štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a 
odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj 
regionálneho školstva. „Boli sme jeden z 
prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy za-
čal čerpať financie a pokračujeme v tom 
pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných 
štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa 
sústreďujeme na materské, základné aj 
stredné školy,“ priblížil minister školstva 
Branislav Gröhling. 

Prvá výrazná podpora je určená 
na dobudovanie kapacít v materských 
školách. Cieľom tejto výzvy je vytvoriť 
približne 12 300 miest v materských ško-
lách a zároveň v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu primárnej energie mi-
nimálne 30%. O podporu môžu žiadať 
všetci zriaďovatelia. Financie sú určené 
na rekonštrukciu, modernizáciu, prístav-

bu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybave-
nie tried. 

Podporu prostredníctvom výzvy do-
stanú aj základné školy, v ktorých rastie 
počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje 
kapacity. O finančné prostriedky z tejto 
výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovate-
lia a výdavky sú určené rovnako ako pri 
budovaní kapacít v materských školách.

Krokom k vzdelávaniu v 21. storočí je 
aj odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť 
viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí 
ešte navštevujú školy na dve smeny. Zá-
merom výzvy je odstrániť dvojzmennú 
prevádzku a v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent. 

Štvrtá výzva je určená na debarierizá-
ciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je 
spraviť naše stredné školy bezbariérový-
mi a prístupnými pre všetkých, aby aj žia-
ci so zdravotným znevýhodnením mohli 
dostať vzdelanie v čo najlepších podmien-
kach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu sa-
motné stredné školy alebo ich zriaďovate-
lia. Prostriedky budú využité na stavebné 
úpravy potrebné na debarierizáciu. 

K všetkým výzvam a kritériám dali 
súhlasné stanovisko aj Národná imple-
mentačná a koordinačná autorita a Minis-
terstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie. 

Rezort školstva vyhlasuje štyri 
zásadné výzvy

» ren
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
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FRUCTOP
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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
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Cena 0,30€/kg

pri odbere nad 300kg

Jablko                – najsladšie jablkoFUJI
ideálne na kvas

Prijímame objednávky
038 768 8415, 0908 977 926
bioplant@bioplant.sk

BIOPLANT, s.r.o., Ostratice 333, 956 34

p
estujeme pre V

ás
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70948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej 
organizácie až 46 % dospelých netuší, 
že trpia hypertenziou, teda vysokým 
krvným tlakom. Komplikácie sa začnú 
objavovať postupne, vedú k vážnym 
zdravotným následkom a odvrátiteľ-
ným predčasným úmrtiam. Pred váž-
nymi následkami vysokého krvného 
tlaku sa môžete chrániť jedine tak, že 
ho včas zachytíte pomocou merania tla-
komerom a podniknete kroky, ktorými 
znížite riziko zdravotných následkov 
hypertenzie.

Ako predchádzať vysokému 
krvnému tlaku?

- Udržiavajte si primeranú telesnú 
hmotnosť - pozor na nadváhu a obezitu.
- Výrazne obmedzte príjem soli - dospe-
lí by mali denne prijať najviac 5 gramov 
soli, čo je približne ekvivalent jednej 
čajovej lyžičky.
- Nefajčite, minimalizujte príjem alko-
holu.
- Chráňte sa pred stresom, doprajte si 
dostatok oddychu a priestoru pre rege-
neráciu.
- Zlepšite si fyzickú kondíciu - pasívny 
sedavý životný štýl obohaťte o aktívne 
činnosti, pri ktorých ste na nohách a v 
pohybe.
- Upravte si jedálniček - mastné či vy-
prážané jedlá, polotovary, sladkosti a 
pochutiny vymeňte za stravu bohatú 
na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy.
- Dbajte na dostatok pohybu - činnosti 

ako pravidelné prechádzky, turistika, 
cyklistika, korčuľovanie či plávanie 
zlepšujú kvalitu života a podporujú 
zdravie.
- Pravidelne si kontrolujte krvný tlak, 
optimálne je meranie tlaku v domácom 
pokojnom prostredí, vždy v rovnakú 
dennú hodinu.
- Dodržiavajte liečbu, ktorú vám na-
stavil lekár - to sa týka nielen liečby 
vysokého krvného tlaku, ale aj iných 
ochorení.

Možnosti úpravy vysokého 
krvného tlaku

Aj keď sa hypertenzia nedá celkom 
vyliečiť a spravidla ľudí trápi celý život, 
je možné znížiť celkové riziko kardio-
vaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti:
- nefarmakologicky - spočíva najmä v 
úprave životosprávy a následnom zní-
žení rizika vysokého krvného tlaku.
- farmakologicky - ide o úpravu tlaku 
pomocou liekov v súlade s odporúča-
niami lekára.

V poradniach zdravia v regionál-
nych úradoch verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) sa sústreďujú práve na metódu 
nefarmakologickej úpravy krvného tla-
ku, teda na prevenciu hypertenzie ako 
takej. Poradne zdravia RÚVZ poskytujú 
klientom bezplatne kontinuálne pora-
denstvo v zmene životného štýlu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Pozor na hypertenziu

» ren

Školský rok sa začína a vy si láme-
te hlavu nad tým, čo pribaliť školo-
povinným ratolestiam na desiatu? 
Vsaďte na nátierky. Ich príprava nie 
je náročná, dobre zasýtia a deti si 
pochutia. Prinášame tri osvedčené 
recepty plné zdravých surovín.

Nátierka z tekvice hokkaido
Suroviny: tekvicu hokkaido, kyslú 

smotanu, soľ, čierne korenie, tymián, 
citrónovú šťavu

Postup: Tekvicu hokkaido umyjeme 
a dužinu vyberieme, následne tekvicu 
nakrájame na kocky, uložíme na plech, 
polejeme olejom a pečieme v rúre pri-
bližne 15 až 20 minút. Upečenú tekvicu 
vložíme do misky a roztlačíme vidlič-
kou, prípadne rozmixujeme. Dochu-
tíme soľou, čiernym korením, kyslou 
smotanou, citrónovou šťavou a bylin-
kami podľa chuti.

Náš tip: Ak chcete, aby bola nátierka 
celkom jemná, odstráňte z tekvice po 
upečení šupku, až potom mixujte.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvaro-
hového syra, 50g bieleho jogurtu, 2 
mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 1PL rep-
kového oleja, tekvicové jadierka

Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme a 
na hrubo postrúhame.

Na panvicu dáme olej a mrkvu na 
ňom asi 5 minút podusíme. Necháme 

vychladnúť. Do misky vložíme syr a 
vymiešame ho s jogurtom. Primiešame 
ovsené vločky a mrkvu. Pred podáva-
ním posypeme tekvicovými jadierka-
mi.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhod-

ného na strúhanie, 3 papriky rôznych 
farieb - zelená, červená, žltá, 150g šun-
ky, 100g majonézy, 100g bieleho jogur-
tu, soľ a korenie podľa chuti

Postup: Papriky umyjeme, rozkro-
jíme na štvrtiny, odstránime z nich 
jadrince a potom pokrájame na malé 
štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šun-
ku. Syr na hrubo postrúhame. Do mis-
ky vložíme majonézu a vymiešame ju 
s jogurtom. Pridáme papriku, šunku 
a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a 
okoreníme.

Chutné nátierky, ktoré zasýtia

» ren
zdroj foto pixabay
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KOMPLETNÉ DETSKÉ OKULIARE

65 EURIBA

OD FIX 
DUBNICA NAD VÁHOM 

0917 027 571 
WWW.DROPTIC.SK

 OPTIKADROPTIK
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Slovenská akadémia vied (SAV) pri-
chádza s jedinečnou publikáciou Zme-
na klímy I., ktorá zrozumiteľne a na 
základe vedeckých faktov vysvetľuje 
rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej 
autormi sú slovenskí vedci a vedkyne 
zo všetkých troch vedných oddelení 
SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej 
i odbornej verejnosti, ale aj zástup-
com politického a verejného života 
priniesli súhrnné vedecké dáta o kli-
matickej zmene.

Publikácia Zmena klímy I. je kom-
plexným textom, v ktorom čitatelia a 
čitateľky nájdu relevantné informácie o 
fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu 
klímy, o biologicko-ekologických feno-
ménoch vplývajúcich na živú prírodu a 
v neposlednom rade aj o dôsledkoch pô-
sobiacich na človeka a reakciách, ktoré 
vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je 
voľne prístupná online na stránke SAV 
a záujemcovia si ju môžu čítať vo svojich 
smart zariadeniach aj po oskenovaní QR 
kódu.

Naša generácia je očitým svedkom 
dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. Kli-
matická zmena sa stala každodennou re-
alitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborní-
ci na celom svete upozorňujú, že stojíme 
pred závažnými zmenami a krízou v ži-
votnom prostredí. Pre lepšie pochopenie 
procesov klimatickej zmeny a orientáciu 
v množstve informácií, ktoré s problema-
tikou klimatickej krízy súvisia, pripravili 

vedci SAV v rámci edície Otvorená akadé-
mia populárno-vedeckú publikáciu Zme-
na klímy. V týchto dňoch vyšiel jej prvý 
diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na 
problém – skúma zmeny klímy od astro-
fyziky cez geológiu, hydrológiu, klimato-
lógiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Au-
tori kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, 
respektíve nevnímame klimatickú zmenu 
a načrtli prognózu ďalšieho možného vý-
voja. „Musíme sa konečne začať zamýšľať 
nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako 
sa následne naša planéta správa,“ vy-
svetľuje iniciátor myšlienky na prípravu 
a vydanie publikácie, zároveň jej editor a 
spoluautor Pavol Siman. „Človek zhruba 
od polovice minulého storočia výrazne 
zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa 
hybnou planetárnou silou. Musíme si 
uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny 
až miliardy rokov a človek za posledných 
približne 70 rokov vniesol do tohto sys-
tému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, 
že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri 
klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako 
druh prežije, alebo skončí ako množ-
stvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa 
prebiehajúcim zmenám na planéte Zem 
nedokázali prispôsobiť. „Ak máme pre 
nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať 
od seba, od každého z nás,“ uzatvára Pa-
vol Siman.

Informácie poskytla SAV. Viac zaují-
mavostí o publikácii prinesieme už one-
dlho na našej webovej stránke cujte.sk

Unikátna publikácia o klimatickej zmene

» ren

„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky

práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


