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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

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.

10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti
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Snahy podvodníkov oklamať Vás 
o peniaze naďalej pretrvávajú, nedaj-
te sa nachytať!

Vzhľadom na zvýšený počet 
podvodov v poslednom období, 
polícia upozorňuje občanov, najmä 
seniorov, aby boli obzvlášť obozret-
ní a nenaleteli podvodníkom, ktorí 
chcú od nich rôznymi spôsobmi vy-
lákať cennosti a finančnú hotovosť. 

Riaďte sa nasledovnými rada-
mi!

ktoré vás telefonicky alebo iným spô-
sobom kontaktujú z rôznych príčin a 
žiadajú od vás peniaze!

podvodníka a neverte príbehu, ktorý 
vám do telefónu rozpráva!

s neznámou osobou si ihneď overte 

telefonicky u svojich príbuzných – 
obratom im zavolajte!

-
bám osobné údaje ani údaje o rodin-
ných či finančných pomeroch!

cudzie osoby a nezostávajte s nimi 
osamote!

-
ry pre cudzie osoby a nedávajte pe-
niaze osobám, ktoré nepoznáte! 

účty, neposielajte neznámym oso-
bám peniaze cez finančné služby 
a neposkytujte údaje z vašej platob-
nej karty!

V prípade, že cudzie osoby
na vás vyvíjajú nátlak,

alebo máte pocit ohrozenia
kontaktujte políciu

na čísle 158.

Upozorňuje občanov
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Dispečing SK - 0950 333 222
Zvolen
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»Predám zimné pneu. 
Barum Polaris 3, 195/65 
R15 + disky Enzo 15. Tel: 
0907727201
»Kúpim auto do 200€ aj 
bez STK. Tel: 0944707491
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim SIMSON, STELU, Pio-
nier, JAWU 250, 350 aj diely. 
Tel: 0949505827

»Dlhodobo prenajmem ga-
ráž za nemocnicou vo ZV. 
Tel: 0918518195
»Vymením 3-izb. byt v cen-
tre ZV za RD v okolí. Tel: 
0903228695

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Obťahujem gombíky do 
látky a kože, čalúnické a 
odevné. Tel: 0905292743

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám nový 20l lis 
na hrozno-ovocie, cena 
80€ (pôvodná cena 
120€), v Kováčovej. Tel: 
0420/602489105
»Predám ošípané od 130 do 
160 kg. Tel: 0915165526 KA
»Predám zajace. Tel. č.: 
0910349829
»Darujem malé mačiatko. 
Tel.: 0907 727 201

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky. Tel: 0905767777
»Odkúpim staré mince, 
bankovky, kroje aj časti pa-
rožie a iné. Tel: 0903868361
»BICYKEL. Predám dámsky 
bicykel za 160€ /pôvod-
ná cena 260€/, ako bo-
nus prilba a pumpa. Tel: 
0908223152

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

75
-4
1

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Staroba je prirodzenou etapou ľud-
ského života, v ktorej sú pomerne 
časté aj poruchy pamäti. Demencia 
však k normálnemu starnutiu roz-
hodne nepatrí, pričom najčastejšou 
formou demencie je Alzheimerova 
choroba. Odborníci radia, ako jej 
predchádzať.

Desatoro pre mozog 
alebo čo mozgu pomáha:

1. Udržiavať ho v aktivite, teda ne-
nechať ho zlenivieť. Akákoľvek aktivita 
mu prospieva – komunikácia, sociálne 
vzťahy, literatúra, nové podnety, kultú-
ra, umenie, pestovanie koníčkov, spo-
ločenské hry, učenie cudzích jazykov. 
Zvlášť dôležité je pestovať spoločenský 
kontakt a vyhýbať sa sociálnej izolácii.

2. Trénovať pamäť – výkon pamäti 
sa môže vekom znižovať. Preto ju treba 
stále trénovať a udržiavať v aktivite. 

3. Kvalitná strava – mozog spotre-
búva veľa energie. Dôležitá je zdravá a 
vyvážená strava. Vhodným príkladom 
je stredomorská strava zahŕňajúca 
zeleninu, ovocie, olivový olej, obilni-
ny, chlieb, strukoviny, ryby, vajíčka, 
mliečne výrobky, mäso. Dôležité je 
redukovať príjem alkoholu. Vitamíny 
skupiny B sú dopingom pre celý nervo-
vý systém.

4. Dostatok tekutín - ak je telo záso-
bené tekutinami, mozog je dostatočne 
prekrvený a nervové bunky navzájom 
dobre komunikujú.

5. Kvalitný spánok – chronický 
nedostatok spánku poškodzuje pamäť 
a narúša koncentráciu. Mozog je po-
malší, sme zábudlivejší a nedokážeme 
dlho udržať pozornosť. Ak dobre spí-
me, vieme lepšie reagovať na pozitívne 
i negatívne situácie.

6. Pravidelná fyzická aktivita – 
pohybom sa zvyšuje mozgová výkon-
nosť. Ideálny je pohyb na čerstvom 
vzduchu. Pravidelný pohyb pomáha 
zvýšiť prietok krvi, urýchľuje transport 
dôležitých látok do mozgu a zároveň 
pomáha prečistiť myseľ. Dôležité je, 
aby sme realizovali primeranú a vhod-
nú telesnú aktivitu.

7. Pravidelný oddych počas dňa 
– krátke prestávky (mikroprestávky, 
5 až 10 minútové) počas dňa zmierňu-
jú únavu – pohľad z okna, chôdza po 
schodoch, hlboké dýchanie, krátka 
meditácia.

8. Pobyt v prírode – aspoň dve ho-
diny za týždeň.

9. Používať informačné a komuni-
kačné technológie len v najnutnej-
šej miere a nenechať ich zbytočne 
zapnuté.

10. Určiť si vo svojom byte aj pra-
covnom prostredí zóny bez akých-
koľvek technológií.

Zdroj informácií: ÚVZ - Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu 

Úradu verejného zdravotníctva SR

Prevencia Alzheimerovej choroby

» ren
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»Predám hranol 
4 0 0 x 2 0 0 x 6 m / 1 k s , 
2 0 0 x 3 0 0 x 4 m / 1 k s , 
150x400x6m/1ks. Tel: 
0905518454
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291
»Predám televízor PANAS-
ONIC uhlopriečka 108 cm za 
100 Eur. 0910450073
»Predám mäsiarsky klát. 
Tel: 0915165526 KA

»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Predám nepoškodené oce-
ľové lano 14mm/59m/80€. 
Tel: 0902152229

»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

»Muž hľadá ženu do z DT a 
okolia. Tel: 0907502589
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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

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

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Ing. Mária Tužinská, MBA - vzdelávacia agentúra
Info: 0907 859 884    •    info@uctovnickekurzy.sk

www.uctovnickekurzy.sk

„Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

vo Zvolene začíname 26.9.2022

Akreditovaný kurz 

Podvojné účtovníctvo



ZV 22-36 strana_ 6

ZamEstNaNiE Najčítanejšie regionálne noviny
6

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO



ZV 22-36 strana_ 7

spomÍNamE / služby, ZamEstNaNiEZvolENsKo 7

Zažívame veľ-
mi smutné chví-
le. Vo veku 83 ro-
kov nás opustil 
jeden z bývalých 
primátorov, pán 
Dušan Lizoň. 
Zanechal ne-
zmazateľnú sto-
pu v novodobej 
histórii nášho 

mesta. Je samozrejmosťou, že sme sa spolu 
s kolegami zúčastnili poslednej rozlúčky.

Dušan Lizoň bol druhým primátorom 
nášho mesta v porevolučnej ére. Viedol ho 
krátko po vzniku samostatného Sloven-
ska. Novo vzniknutá krajina si vtedy hľa-
dala svoju cestu a s ňou si ju hľadalo i na-
še mesto. Jeho zásluhou sa na nej nestratilo. 
Naopak. Riadne plnilo všetky svoje funkcie 
a popri tom sa dokázalo rozvíjať. Zvolenča-
nia sa aj vďaka pánovi primátorovi Lizoňovi 
mohli na svoje mesto spoľahnúť.

Na jeho čelo sa postavil v roku 1993, v po-
zícii primátora pôsobil do roku 1998. Pre-
bral zodpovednosť za Zvolen a Zvolenča-
nov v čase, kedy nebolo osvedčených po-
stupov, nebolo nazvyš skúseností. Musel 
nájsť zhodu naprieč vtedajším politickým 
spektrom a mnohými vtedajšími záujmami. 
Dnes však môžeme všetci konštatovať, že to 
zvládol skvele. 

Každá primátorka, každý primátor vtlá-
ča svojmu volebnému obdobiu istú podo-
bu. Pamätáme si ich nielen podľa toho, čo 
sa za ich éry vybudovalo, no najmä podľa 
toho, kam sa mesto posnulo, akým oblas-
tiam venovalo pozornosť. Pán primátor Li-
zoň bol vyštudovaný učiteľ dejepisu. Je len 
prirodzené, že mal blízko práve k Pustého 

hradu. Rád naň vystúpil, no najmä výrazne 
podporoval započatý výskum a obnovu jed-
nej z našich najvýznamnejších kultúrnych 
pamiatok. 

Bol tiež fanúšikom športu. Práve počas 
jeho primátorovania došlo k veľkým opra-
vám zimného štadióna, bol tiež vyrieše-
ný jeho nájom. Mesto začalo významnejšie 
podporovať ľadový hokej. Samozrejme ob-
javovanie histórie a podpora športu nebo-
li jedinými oblasťami, v ktorých mesto pod 
jeho vedením významne napredovalo. 

Za jeho pôsobenia došlo k rekonštrukci-
ám ulíc v centre mesta a mnohých dôleži-
tých ciest. Mňa a mojich kolegov každé rá-
no víta pohľad z budovy mestského úradu 
na zrekonštruované Námestie slobody. Za 
pôsobenia pána primátora Lizoňa bola do-
končená plynofikácia mesta, čo prinieslo 
pozitívne dopady na naše životné prostre-
die. Za jeho éry bola zrekonštruovaná Tr-
hová ulica vrátane výstavby budovy no-
vej tržnice, ktorá dodnes dobre slúži Zvo-
lenčanom. Za zmienku rozhodne stojí re-
konštrukcia neďalekých vojenských cinto-
rínov a tiež toho civilného, na ktorom sme 
sa s ním naposledy rozlúčili. Bolo toho sa-
mozrejme omnoho viac, čo sa v meste udia-
lo pod jeho vedením. 

Aj zásluhou pána primátora Lizoňa je 
dnes naše mesto modernou a fungujúcou 
samosprávou. Položil pevné základy jeho 
fungovania, stavať na nich mohli všetci je-
ho nasledovníci. Patrí mu veľká vďaka. O 
to viac dnes všetci smútime, že ho viac ne-
stretneme v uliciach nášho mesta. 

Česť jeho pamiatke...

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov na obchodnú 
prevádzku 

vo Zvolene
900 € brutto/ mesiac 
Nástup ihneď, POS NUTNÝ! 

0948 491 167

5%
 C

BD
 

ZA
DA

RM
O

33
-0

03
6



ZV 22-36 strana_ 8

ZdraviE / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

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 32
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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

Zn
ačka číslo 

n
a celo m svete

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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