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»Predám zváračku z dyna-
ma, na Š-100 hlavu, kľukov-
ku po výbruse, nový reťazový 
rozvod, prevodovku po GO, 
riadiace skrinky, Š-Octáviu, 
Š-1203, RND, ruský samovar, 
hodiny kukučky, keramic-
ké telesá – 3ks – 3000W, 
novú čiernu prilbu. Tel: 
0908370306
»Kúpim SIMSON, PIONIERA, 
BABETU, STELU aj diely. Tel: 
0949505827
»Predám zimné pneu. 195/65 
R15. Tel: 0908102838
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 
Tel: 0908205521
»Predám na S 120 veľa 
náhradných dielov. Tel: 
0940315700
»Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné.. Slušne zapla-
tím. Tel: 0949371361
»Kúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel: 0949350195
»Kúpim Zetor 6945 alebo 
6748. Tel: 0904947093
»Jawa Simson Babeta 
Mustang Pionier Moped 
Stadion kúpim tieto motor-
ky / diely ponúknite. Tel: 
0904274781

»Predám 2 záhrady s domče-
kom v Krškanoch pri Levi-
ciach. Tel: 0907518693

»Predám včelí med a domácu 
medovinu. Tel: 0904577495
»Obťahujem gombíky do lát-
ky a kože, čalúnické a odev-
né. Tel: 0905292743
»Predám ošípané od 200kg, 
kg/2,60€. Tel: 0902325625

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Bio jablká 0,50/kg. Tel: 
0918036785

»Kúpim dychové nástroje, 
heligonku, akordeón,hus-
le.0915876860

»Predám biely keramický sú-
dok 30l a drevené strúhadlo 
na kapustu. Tel: 0910969422

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

Nie vždy ide v živote všetko tak, ako 
chceme, ako očakávame, ako plánuje-
me. Zvyčajne sa tie lepšie, pokojnejšie 
a šťastnejšie obdobia striedajú s tými 
zložitejšími, náročnejšími a menej 
úspešnými.

Každý zažil občas chvíle, kedy mal 
pocit, že sa mu v živote všetko rúca, nič 
nevychádza podľa jeho predstáv a jedna 
nepríjemná udalosť strieda ďalšiu. Nevy-
chádzajú vzťahy, škrípe to v práci, nič sa 
nedarí podľa plánov a keď už-už prichá-
dza „svetlo na konci tunela“, opäť sa niečo 
pokazí.

V takýchto situáciách sa zvyčajne 
cítime nešťastní, bezmocní, porazení či 
frustrovaní. Sme smutní, že veci nejdú 
podľa našich plánov, že nemôžeme mať 
všetko pod kontrolou tak, ako by sme si že-
lali, že ľudia, ktorým sme dôverovali, nás 
zradili vo chvíli, keď sme to najmenej ča-
kali a to napriek tomu, že sme konali fér. Je 
ťažké takéto pocity spracovať, ale zotrvávať 
v hneve a smútku, nechať sa zožierať po-
citom krivdy či utápať sa v sebaľútosti nič 

nerieši a škodí nám viac, ako si myslíme.
Aj preto je dôležité sa naučiť prijať situ-

áciu, ktorá nám vstúpila do života, neriešiť 
emócie, ale hľadať riešenia. Myslieť na to, 
že život nám prináša prekážky a vďaka 
nim nám umožňuje viac spoznať samých 
seba, odhaliť naše slabiny a nájsť silné 
miesta. Spolu s takýmito životnými lekcia-
mi prichádza múdrosť i poznatok, že kaž-
dý súboj, každá bitka, každá prekonaná 
prekážka nás formujú a posúvajú vpred.

Zabojujme za seba a nedajme sa zlo-
miť ľuďmi, ktorým na nás nezáleží, nech 
sa pokojne smejú za naším chrbtom. Na-
učme sa, hoc je to akokoľvek náročné, pri-
jať fakt, že ťažkosti sú akousi 
nevyhnutnou súčasťou náš-
ho života a ako povedala 
Ann Landers: „Keď prídu, 
zdvihnite hlavu, pozrite 
sa im rovno do očí a po-
vedzte: ,budem väčší 
- väčšia, než vy. Ne-
môžete ma poraziť‘.“

Hlavu hore!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

jať fakt, že ťažkosti sú akousi 
nevyhnutnou súčasťou náš-
ho života a ako povedala 
Ann Landers: „Keď prídu, 
zdvihnite hlavu, pozrite 
sa im rovno do očí a po-
vedzte: ,budem väčší 
- väčšia, než vy. Ne-
môžete ma poraziť‘.“
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Poľnohospodárske družstvo Bátovce
hľadá do pracovného pomeru

traktoristu do živočíšnej výroby

kontakt: 0905 555 972

Manipulácia najmä s hnojom a slamou.
Dvojzmenná prevádzka, pracovný čas 3:00-20:00.
Mzda 5 eur/hod. Nutnosť práce cez víkend a počas sviatkov.
Vodičský preukaz „T“.
Možnosť nocľahu po dlhej zmene pred krátkou. 
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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky. 
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  
V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového 
výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 
výrobky, ktoré majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných 
materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou 
triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 
V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou 
životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, 
elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálne-
ho odpadu. 
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory 
na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov 
pneumatík. Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené 
vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach
www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:



ZV 22-49 strana_ 3

službyZVOlENsKO 3



ZV 22-49 strana_ 4

služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Predám funkčnú mláťačku 
22, sečkáreň, konský pluh 
dvojak, špulier a snice, 80r. 
nástenné hodiny, petrolejovú 
lampu, komplet krosná, cena 
dohodou. Tel: 0908370306
»Predám piecku Petrík. Tel: 
0908604935
»Predám staré rádia. Tel: 
0908102838
»Predám zimné pneu. 195/65 
R15. Tel: 0908102838
»Predám nový nepoužívaný 
matrac Materasso, 190x90x19 
cm, tvrdosť 4. Tel: 0904354916
»Predám čerpadlo typ VN1-4-
K-LH-02, kotúč cirkulára Ø48 
cm, dvere L80 cm hnedé 2/3 
sklo, súdky kameninové 18l 
a 30l, nože na kapustu. Tel: 
0944154776

»Kto daruje šporhert na drevo. 
Tel: 0903479450
»Kúpim staré zváračky aj poka-
zené. Tel: 0944707491
»Kúpim diaľkový ovládač na vi-
deo Panasonic N2QAKB000043. 
Tel: 0944154776

»Práce okolo domu a v záhra-
de. Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravinár-
stve, pom. kuchárka, mám po-
travinárske minimum, zdravot-
ný preukaz. Tel: 0908618202
»Hľadám pomocné práce na 
stavbe. Tel: 0910462463

»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. Tel: 
0907277466
»Hľadám seriózny vzťah, pria-
teľku nad 58r. Tel: 0903404189

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.

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

STROJOVÉ POTERY (PODLAHY)
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10. decembra 1989
v Česko-Slovensku bola vymenovaná Vláda národného porozu-
menia

Výročia a udalosti



ZV 22-49 strana_ 6

služby, ZamEstNaNiE Najčítanejšie regionálne noviny
6

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO



ZV 22-49 strana_ 7

ČO NOVÉ VO ZVOlENE / služby, sPOmÍNamEZVOlENsKO 7

Máme za sebou ustanovujúce rokovanie 
mestského zastupiteľstva v novom volebnom 
období. Funkcie sa ujal nový primátor, schvá-
lení boli členovia mestskej rady, predsedovia 
i členovia odborných komisií, tiež poslanci, 
pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie 
o uzavretí manželstva (sobášiaci). Naše 
mesto tak definitívne vstúpilo do volebného 
obdobia 2022 – 2026. 

Po správe o výsledkoch volieb zložil sľub 
nový primátor. Už niekoľko týždňov je zná-
me, že sa ním stal Vladimír Maňka, ktorý vo 
voľbách zvíťazil so ziskom 7489 hlasov. Po 
tom, ako som mu predala insígnie, sa defini-
tívne ujal vedenia mesta i samotného rokova-
nia mestského zastupiteľstva.

Slávnostný ceremoniál pokračoval zlože-
ním sľubu poslancov. Som vďačná Zvolenča-
nom, že mi vo voľbách vyjadrili dôveru a že 
pre nich môžem pracovať z tohto postu. Na 
primátorku som sa rozhodla už viac nekan-
didovať, čo som oznámila pred mnohými 
mesiacmi.

Ako poslanci sme tiež rozhodli o zriadení 
8-člennej mestskej rady a tiež 13 odborných 
komisií. Ide o orgány, v ktorých majú hlavné 
slovo odborníci z radov poslancov i verejnosti 
a kde sa predjednávajú všetky dôležité otázky 
ešte predtým, ako sa dostanú na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Pôvodný návrh 
znel, aby boli jednotliví predsedovia komisií 
a ich členovia schválení tak, ako sa na me-
nách zhodli politické kluby. Osobne som 
nesúhlasila, aby v mestskom zastupiteľstve 
nezazneli jednotlivé mená. Pridala som sa 
preto k žiadosti pána poslanca Orsága, aby sa 

Zvolenčania dozvedeli, kto presne bude v ko-
misiách pracovať pre naše mesto. Som rada, 
že nás kolegovia poslanci vypočuli a k schva-
ľovaniu prišlo až po prečítaní mien všetkých 
nominantov za členov odborných komisií. 

V rámci svojej poslaneckej práce budem 
pôsobiť v komisiách financií, sociálnych vecí 
a regionálneho rozvoja. Veľmi sa tiež teším, 
že budem môcť oddávať mladé páry a vy-
prevádzať ich na cestu spoločných životom, 
keďže som sa tiež stala poslankyňou, pred 
ktorou je možné uzatvoriť manželstvo.

A ako som prežívala svoj posledný deň na 
primátorskom poste? Boli to zvláštne pocity. 
Spomínala som na ťažké časy, ktorými sa 
nám podarilo úspešne prejsť: od povodní, 
cez pandémiu až po utečeneckú krízu v sú-
vislosti s vojnou na Ukrajine. Spomínala som 
na všetky úspešné projekty, ktoré sa nám po-
darilo uskutočniť: od rekonštrukcie Parku Ľ. 
Štúra, cez obnovu námestia v okolí hlavnej že-
lezničnej stanice, až po nové autobusy MHD, 
ktoré dnes naplno slúžia Zvolenčanom. Tých 
projektov bolo samozrejme omnoho viac. 
Spomínala som na veľkú dôveru, ktorú som 
hneď dvakrát dostala od Zvolenčanov: zverili 
mi naše mesto a ja som spoločne so svojím 
tímom robila všetko, aby sme urobili život v 
ňom lepším, krajším. Ďakujem za ňu. Bolo mi 
cťou byť primátorkou všetkých Zvolenčanov. 
A bude mi cťou pre nich po novom pracovať 
ako mestská a krajská poslankyňa.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
poslankyňa MsZ vo Zvolene

a poslankyňa Zastupiteľstva BBSK

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 
(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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