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Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská 
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných 
časoch príliš nenosí a je skôr pova-
žovaná za akúsi slabosť či neschop-
nosť okamžite reagovať a rýchlo ko-
nať, za akési odovzdanie sa osudu. 
Nie je to však tak, alebo ako povedal 
Otto František Babler: „Trpezlivosť 
nie je apatia a neúčasť, ale naopak 
úsilie a sústredenosť.“

Žijeme v časoch, kedy je zvykom 
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie 
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy. 
Život okolo nás beží vysokým tempom 
a my sa snažíme držať s ním krok. Z na-
šich životov sa celkom vytráca pokoj a 
v každodennom zhone zabúdame spo-
maliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu 
potom podliehame nervozite, hnevu, 
agresii.

Trpezlivosť prináša do našich 
životov väčšiu harmóniu. Môže nám 
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa 
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život 
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele, 
nájsť nové obzory. Je to práve trpezli-
vosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať 
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

Trpezlivý človek sa vyznačuje po-
kojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže 
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha 
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde 
všetko hneď tak, ako si zaumieni či 
predstavuje. Aj preto sa mu životom 
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že 
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti 
dopracovať, pretože trpezlivosť je zruč-
nosť, ktorej sa dá naučiť, 
bude to však vyžadovať 
isté úsilie. Odmenou 
nám môže byť zlepšenie 
kvality nášho osobné-
ho i pracovného živo-
ta, ako aj vzťahov s 
ľuďmi okolo nás.

Trpezlivosť ruže prináša

» Renáta Kopáčová, redaktorka

21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti
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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  

BYTY PREDAJ 03

BYTY PRENÁJOM 04
»Dám do prenájmu 3-iz-
bový byt v Záturčí - 76 m2, 
zariadený, prerobený. Voľný 
od 1.1.2023, kontakt: 0905 
727 777 kedykoľvek 
 
DOMY PREDAJ 05

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»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 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

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.

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay

19. novembra 1944    
začala sa Tokajícka tragédia.

Výročia a udalosti
20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti
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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.

DOMÁCNOSŤ 09 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
»Ponúkam za odvoz uni-
mobunku a chatku 2x3,5m. 
M: 0905326451 

HOBBY A ŠPORT 11
»Na spoločenské tance 
hľadám tanečného part-
nera (okolo 13 ročného), so 
základnými skúsenosťami. 
Kontakt: 0944 296 923

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

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 
»Sympatický pohodový 60-
tnik, rozvedený,podnikateľ, 
rád sa zoznámi so štíhlou 
pohľadnou ženou do 55 r. 
Spoločné víkendy, výlety, 
tešiť a pomáhať si vzájom-
ne. Poprosím sms na t.č. 
0915 201 908 

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    
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králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

za každých 20 ks koží
3 kg KRMIVA
ZDARMA

AKCIA

Akcia platí do 28.2. 2023.
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vždy v UTOROK v týchto termínoch:

Bystrička . . . . . . . . . 9,00 hod.
Koštany nad Turcom 9,15 hod.
Turčiansky Peter . . . 9,30 hod.
Trebostovo. . . . . . . . 9,45 hod.
Trnovo . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valča . . . . . . . . . . . . 10,15 hod.
Benice. . . . . . . . . . . 10,30 hod.
Príbovce . . . . . . . . . 10,45 hod.
Rakovo . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Blažovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Jazernica . . . . . . . . 11,30 hod.

Malý Čepčín . . . . . . 11,45 hod.
Turčianský Michal . 12,00 hod.
Mošovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Blatnica . . . . . . . . . 12,30 hod.
Daňová . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Folkušová. . . . . . . . 13,00 hod.
Žabokreky . . . . . . . 13,15 hod.
Dražkovce . . . . . . . 13,30 hod.
Horný Kalník . . . . . 13,45 hod.
Turč. Jaseno . . . . . . 14,00 hod.
Sklabiňa . . . . . . . . . 14,15 hod.

29.11. , 20.12. 2022
10.1. , 31.1. , 21.2. , 14.3. 2023

21

vždy v STREDU v týchto termínoch:

D. Štubňa-Coop . . . . 9,00 hod.

Háj-Coop . . . . . . . . . . 9,20 hod.

Diviaky-mat. škola. . . 9,40 hod.

Dubové-obch. Mix . . 10,00 hod.

Jasenovo-p. zbroj. . . 10,30 hod.

Rudno-čierny m. . . . 10,45 hod.

Slovenské Pravno . 11,05 hod.
Brieštie. . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kláštor p/Z-kostol .  12,00 hod.

Slovany-kostol. . . . . 12,20 hod.

Lipovec-Coop. . . . . . 13,10 hod.

T. Kľačany-Coop . . . 13,30 hod.

Sučany . . . . . . . . . . 14,00 hod.
Sučany-Coop . . . . . . 14,15 hod.

T. Štiavnička . . . . . 14,40 hod.
Turany . . . . . . . . . . 15,15 hod.
Turany-VÚB Drev. . . 15,35 hod.

Krpeľany . . . . . . . . 15,50 hod.
Nolčovo-Coop . . . . . 16,10 hod.

Ratkovo-Coop . . . . . 16,30 hod.

Šútovo . . . . . . . . . . 16,45 hod.

30.11. , 21.12. 2022
11.1. , 1.2. , 22.2. , 15.3. 202337
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23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti
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Už po šiestykrát udelili Cenu Dionýza 
Ilkoviča – ocenenie pre učiteľov, kto-
rí vychovávajú slovenskú vedeckú 
elitu.

Spoza monitorov sa učitelia z diš-
tančnej výuky vrátili za katedry a po 
pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v trie-
dach. V tých často zostávajú, aj keď ruch 
školských chodieb stíchne a v učebni 
pracuje iba malá skupina študentov. Pe-
dagógovia ich v rámci krúžkov pripravu-
jú na predmetové olympiády, z ktorých 
často prinášajú najcennejšie kovy, a to 
z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako 
aj zo zahraničia. Práve na takéto obeta-
vé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena 
Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za 
rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodo-
vedných predmetoch. Porota každoroč-
ne vyberá z desiatok nominovaných z 
celého Slovenska.

Zo 43 nominácií sa tento rok fina-
listkami stali učiteľky chémie Gabriela 
Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová 
z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. roč-
níka sa stala učiteľka Mariana Straková 
z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, 
kde vyučuje biológiu.

Budúcnosť Slovenska dnes sedí v 
stredoškolských laviciach. „Mimoriad-
ne učiteľky a učiteľov, ktorí so žiakmi 
pracujú nad rámec svojho pracovného 
času, oceňujeme už šiesty rok. Opako-
vane od nich počúvame, ako sa potešia, 
keď sa im aj ostatným učiteľom dostane 

spoločenského uznania, ktoré je na Slo-
vensku stále skôr výnimočné. Želali by 
sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chce-
me aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilko-
viča prispieť. Veď sú to práve učitelia a 
učiteľky, ktorí motivujú mladých, aby sa 
stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a 
ďalšími špecialistami, ktorých Sloven-
sko bytostne potrebuje,“ hovorí pracov-
ník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen 
správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča 
a predseda poroty, ktorá nominácie hod-
notí, Martin Plesch.

Aj víťazka šiesteho ročníka Mariana 
Straková priznáva, že ak pedagógovia 
vnímajú svoju prácu ako poslanie, ich 
úloha sa nekončí poslednou hodinou: 
„Každý jeden deň so študentmi ma baví, 
jednoducho sem patrím a je pre mňa na-
plnením, keď sa mi darí ich talent rozví-
jať. Práca vedca ma vždy lákala a myslela 
som si, že to bude moje životné smerova-
nie. Postupne som zistila, že mojím po-
slaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich 
žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich.“

Výnimočných mentorov môže no-
minovať ktokoľvek. O Cenu Dionýza 
Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec 
– pedagóg aj nepedagogický dobrovoľ-
ník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji 
mimoškolskej činnosti pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl v predmetoch 
matematika, fyzika, chémia, informati-
ka a biológia.

Ocenili učiteľov

» ren
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!
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Na budove observatória Astronomic-
kého ústavu Slovenskej akadémie 
vied na Skalnatom plese stavbári 
od júna 2022 rekonštruovali hlavnú 
strechu observatória, strechu pozo-
rovateľne a strechu prístavby pre die-
selagregát. Aktuálne prebieha proces 
odovzdávania a prebratia stavby po 
ukončení opráv.

Opravený bol aj plechový obklad na 
fasáde, bleskozvody i zábradlie okolo 
strechy. Prvá fáza náročného procesu 
opráv sa začala už v roku 2021, kedy došlo 
k výmene dreveného debnenia a plecho-
vej krytiny na kupolách. Celková hod-
nota investície dosiahla sumu 501 442 
eur a bola financovaná z kapitálových 
výdavkov štátneho rozpočtu pridelených 
Slovenskej akadémii vied. 

Národná kultúrna pamiatka
Budova observatória Astronomického 

ústavu SAV, v. v. i. sídliaceho na Skalna-
tom plese v nadmorskej výške 1786 m. n. 
m. je významnou národnou kultúrnou 
pamiatkou postavenou v roku 1943. Aj z 
tohto dôvodu na priebeh prác dohliadali 
odborníci z Krajského pamiatkového úra-
du v Prešove. V observatóriu sú umiest-
nené dva ďalekohľady. V malej kupole sa 
nachádza 61 cm automatický ďalekohľad 
typu Newton na fotometrické pozorovanie 
planétok a komét. Plnoautomatický 1,3 m 

ďalekohľad vo veľkej kupole je určený na 
pozorovanie objektov Slnečnej sústavy, 
stelárnych objektov (napríklad premen-
ných hviezd) či exoplanét. Okrem toho sa 
v budove nachádzajú viaceré ďalšie ve-
decké prístroje a meteorologická stanica 
patriaca Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

Oprava strechy observatória má 
kľúčový vplyv na získavanie nových 
kvalitných astrofyzikálnych pozorovaní 
na európskej úrovni. Bez jej realizácie 
by boli vedecké prístroje umiestnené v 
observatóriu v priamom ohrození a sa-
motný výskum by bol do značnej miery 
obmedzený. Vedci plánujú obnoviť svo-
je pozorovania ihneď po skolaudovaní 
stavby. Predpokladajú, že tak nastane do 
konca roka 2022.

Observatórium na Skalnatom 
plese dostalo novú strechu

» ren
autor fotografií: Vladimír Dubjel, AsÚ SAV, v. v. i.
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


