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Západné Slovensko

Stredné Slovensko
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Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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V uliciach slovenských miest a obcí 
sa budú v piatok 23. septembra 2022 
pohybovať dobrovoľníci verejnej 
zbierky Biela pastelka.

Verejná zbierka Biela pastelka 
slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. „Vďaka 
zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak 
Braillovo písmo, chôdzu s bielou pa-
licou, čo pre nich znamená, že môžu 
ísť samostatne do obchodu, do práce 
či pre deti do školy. Pomáhame im tiež 
zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, 
dotykovým mobilným telefónom s hla-
sovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-
latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postih-
nutím je dôležité mať možnosť zdie-
ľať svoje pocity, nájsť pochopenie, 
radu od kohosi, kto prechádza niečím 
podobným ako on, a presne rozumie, s 
čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ponúka mož-
nosť členstva v základných organizá-
ciách. Aktuálne je v 52 základných 

organizáciách združených vyše 2 800 
členov. „Základné organizácie ponúka-
jú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré 
sú pripravené s ohľadom na potreby 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to 
o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, pria-
teľstve a vzájomnom pochopení. Naši 
členovia žijú veľmi aktívnym a pes-
trým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Verejná zbierka Biela pastelka 
patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. Jej história sa začala písať v 
roku 2002 a pôvodný organizačný tím 
ju pripravil už za dva mesiace. Aj na-
priek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, 
či vojny na Ukrajine organizátori dúfa-
jú, že darcovia zbierku podporia.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? - Pastelkový 
tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. 
Finančné prostriedky zbierajú do bielo-
-modrých papierových pokladničiek, 
ktoré sú zapečatené nálepkou s po-
pisom, na ktorej sa nachádza: názov 
organizácie: Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie pre-
ukázať Poverením na vykonávanie 
zbierky vydaným ÚNSS.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

» ren



MT22-36 strana- 5

POLITIKAMARTINSKO

5



MT22-36 strana- 6

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129  
Kúpim SIMSON, STELU,Pio-
nierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827

BYTY PREDAJ 03
»Veľkometrážny 3-izb. byt, 
Záturčie, pôvodný stav, 
124.000 €. T.č.: 0907 651 922
»4-izb. byt, Záturčie, 63m2, 
po rekonštrukcií, 125.000 €. 
T.č.: 0907 651 922

BYTY PRENÁJOM 04
»Prenajmem 1-izb. byt, za-
riadený, ihneď. T.č.: 0950 780 
094
 
DOMY PREDAJ 05
»Dvojgeneračný RD, centrum, 
250.000 €. T.č.: 0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Kúpim 2-izb. byt v MT. T.č.: 
0918 815 152
»Kúpim RD v MT a blízkom 
okolí. T.č.: 0918 815 152
»Kúpim dom v okrese Martin 
do 15km do 150.000 €. T.č.: 
0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí MT 
a TR. T.č.: 0905 925 991
Kúpim nehnuteľnosť v exe-
kúcii, peniaze v hotovosti, 
0951707318.

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.
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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 sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14

»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, aj 
nekompletný. T.č.: 0908 912 
445

Občianska
riadková
inzercia

4
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môžete 
ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade 
využiť všade tam, kde pestujete zeleni-
nu, dokonca sa nemusíte báť použiť ho 
v skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide? - Pri zelenom 
hnojení ide o spôsob hnojenia pôdy 
pomocou živých rastlín a ich zapra-
covanie v skorom rastovom štádiu do 
pôdy, pričom ide o metódu veľmi šetr-
nú k životnému prostrediu. Potom ako 
sa rastliny, ktoré ste do pôdy zapraco-
vali rozložia, obohatia pôdu o množ-
stvo živín. Zelené hnojenie tiež chráni 
pôdu pred vysušením slnkom, eróziou 
vetrom a vymývaním živín dažďom. 
Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria 
a niektoré z nich môžu pôsobiť aj proti 
škodcom či chorobám. Zelené hnojenie 
sa dá realizovať počas celého roka, ak 
sa preň rozhodnete v období od polo-
vice septembra až do polovice októbra, 
rastliny zapracujete do pôdy ešte kon-
com jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte - Z pôdy 
najskôr odstráňte všetky zvyšky pred-
chádzajúcej úrody a zlikvidujte aj buri-
nu. Potom plochu prekyprite do hĺbky 
približne 5 až 7 centimetrov. Vezmite 
osivo určené na zelené hnojenie a roz-
hadzovaním ho husto vysejte do pri-

pravenej pôdy. Následne ho hrabľami 
zapracujte do pôdy a utlačte. Ideálne 
je pustiť sa do výsevu po daždi, pre-
tože rastliny potrebujú veľa vlahy. V 
suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako narastú rastlinky do 
výšky približne 10 až 20 centimetrov, 
pokoste ich a nechajte mierne zvädnúť 
– nemali by však uschnúť. Pomocou 
motyky rastliny zapracujete plytko do 
pôdy. Ak je porast nízky, môžete ho do 
pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúce-
ho kosenia. Dajte pozor, aby ste rastliny 
zapracovali do pôdy skôr, kým sa vyse-
menia.

Aké druhy rastlín vysadiť? - Výber 
rastlín vhodných na zelené hnojenie je 
pestrý a vhodné sú: horčica, repka ale-
bo medonosná facélia či lupina biela, 
ozimná repka, vika huňatá aj raž, vika, 
hrach kŕmny, lupina, ďatelina, nechtík 
lekársky či lucerna.

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

» ren
autor foto Caniceus pixabay

14 RôZNE / iné    

08 STAVBA                    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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OTVORENÉ

FRUCTOP
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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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11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti

16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti
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Ponúkame :

· zaškolenie a zapracovanie počas 3-6  mesiacov,

· mesačná mzda počas zaškolenia od 1000 - 1 100 EUR  

· cieľová odmena po úspešnom  zapracovaní

· po úspešnom zaškolení a zapracovaní  mzda vrátane príplatkov :

· operátor kovania 1200-1500€/mesiac  

· predák-zoraďovač  1400-1900 €/mesiac 

· bonus pri dosiahnutí výkonových cieľov a odpracovaní prvého roka

· možnosť odborného rozvoja

· príspevok na dopravu

Odborná práca s dlhodobou perspektívou   

 

* PREDÁK- ZORAĎOVAČ  

* OPERÁTOR KOVANIA

Významný výrobca výkovkov na Kysuciach 

pre ložiskový a automobilový priemysel

Kontakt: 

OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto

mobil: +421 4201216, e-mail: personal@omniaklf.sk

www.omniaklf.sk

Očakávame:

· strojárske vzdelanie výhodou

· zodpovednosť pri práci 

  a dochádzke

· akceptáciu práce v 3 zmennej prevádzke

· ochotu učiť sa a tímovosť

4
7
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3
0

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 - Opatrujte s nami
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
2
-0
0
8
8

5
2
-0
0
0
3

Spomeňte toto vydanie a získajte 

10 % zľavu na svoj obľúbený 

schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah

Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 

30. 9. 2022 a nie je platná s inými 

kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1

Z

načka číslo
 

n
a

 celo m  sv

e
te

na čís

cel sv

1º

Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 

185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 

výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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