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Ďanová, Dražkovce, Kláštor pod Znie-
vom, Krpeľany, Necpaly, Podhradie, 
Sklabiňa, Šútovo, Turčianska Štiav-
nička, Valča, Diviaky, Dolná Štubňa, 
Turčianske Teplice, Dubové, Horná 
Štubňa, Malý Čepčín, Mošovce, Slo-
venské Pravno 

martinsko@regionpress.sk
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 MARTIN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

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

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Záturčie, 124.000 
€. T.č.: 0907 651 922
»4-izb. byt, 125.000 €. T.č.: 
0907 651 922
»4-izb. byt, centrum, pô-
vodný stav, dohodou. T.č.: 
0948 601 825
»3-izb. byt, Priekopa, doho-
dou. T.č.: 0918 815 152
»3-izb. byt, Sever, 125.000 
€. T.č.: 0908 555 810
»2-izb. byt, centrum, doho-
dou. T.č.: 0908 555 810

BYTY PRENÁJOM 04
»3-izb. byt, centrum, 690 €. 
T.č.: 0919 044 835
 
DOMY PREDAJ 05
»RD, Horná Štubňa, 85.000 
€. T.č.: 0917 650 188
»RD v strede obce Horná 
Štubňa, dohodou. T.č.: 0948 
601 825

POZEMKY PREDAJ 06
»Pozemky, Turčianske Ja-
seno, od 770m2 do 980m2. 
T.č.: 0917 650 188

REALITY INÉ 07

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.

»Kúpim 2-izb. byt v centre 
mesta s balkónom. T.č.: 
0918 815 152
»Kúpim RD v MT a blízkom 
okolí. 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

HOBBY A ŠPORT 11
»Darujem starší bicykel zn. 
Eska, pánsky a dámsky, 
niekomu, kto si ich vie opra-
viť. T.č.: 0907171239 

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

14 RôZNE / iné    

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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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

Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren
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OTVORENÉ

FRUCTOP
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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martin
sko@

regio
npres

s.sk
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

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
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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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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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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

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

6
6
-3
1
4

4
0
-0
0
3
3


