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Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

a odsudzovaniu či hod-
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livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
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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, PIONIER, 
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
Tel: 0949505827

»Dám do prenájmu garáž na 
Podborovej ul. J. Bánika. Tel: 
0903514252

»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
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka. Odchované 
v byte, v čistote. Zaočkované, 
čip, preukaz. Tel: 0911376672

»Kúpim dychové nástroje, 
heligónku, akordeón, husle. 
Tel: 0915876860

»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 nový nepouží-
vaný matrac Materasso, 
190x90x19 cm, tvrdosť 4. Tel: 
0904354916
»Predám biely keramický sú-
dok 30l a drevené strúhadlo 
na kapustu. Tel: 0910969422
»Predám staré rádia. Tel: 
0908102838
»Predám domáce vajíčka a 
orechy. Tel: 0908917582

Občianska
riadková
inzercia
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   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

»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 dre-
vo. Tel: 0903479450
»Kúpim staré zváračky aj po-
kazené. Tel: 0944707491
»Kúpim diaľkový ovládač 
na video Panasonic N2QA-
KB000043. Tel: 0944154776
»Predám lacno obývaciu ste-
nu Jana-mahagon, čalúnenú 
dvojposteľ, takmer nepouží-
vanú s úložným priestorom 
pod celou a tiež jednu váľan-
du s úložným priestorom a 
funkčný televízor Orava. Tel: 
0910112220

»Práce okolo domu a v zá-
hrade. Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravinár-
stve, pom. kuchárka, mám 
potravinárske minimum, 
zdravotný preukaz. Tel: 
0908618202 volať do 18h
»Hľadám prácu osobného 
vodiča. Diskrétnosť garantu-
jem. Tel: 0905272089
»Žena hľadá výpomoc do do-
mácnosti, ženu s VP, ZV. Tel: 
0907534583

»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. Tel: 
0907277466
Hľadám vzťah na úrov-
ni so ženou 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.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú 
správnu termoreguláciu, ich pokožka a 
sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, 
preto nie je vhodné chodiť s nimi počas 
mrazov na prechádzky. Osobitnú sta-
rostlivosť pred nízkymi teplotami však 
potrebujú aj dojčatá a batoľatá.

Zdravé dieťa by malo stráviť vonku 
každý deň minimálne dve hodiny počas 
celého roka, vyplýva to z odporúčaní 
odborníkov z úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky. V mrazi-
vom počasí treba však obmedziť dĺžku 
pobytu batoľaťa vonku maximálne na 
hodinu dopoludnia a hodinu popolud-
ní. „Dôležité je, aby bolo dieťatko do-
statočne oblečené, do viacerých vrstiev 
odevov. Ak sa k mrazu pridá aj silný vie-
tor, s batoľaťom radšej von nechoďte,“ 
upozorňujú odborníci. Pripomínajú, že 
rodičia by nemali zabúdať na vhodné 
nepremokavé oblečenie, obuv a na ošet-
renie pokožky tváre a rúk ochranným 
krémom ani pri starších deťoch. „Ho-
lomráz pod mínus 10 stupňov Celzia, 
prípadne kombinácia mrazu a silného 
vetra môže deťom spôsobiť omrzliny, 
alebo podráždiť sliznice dýchacích ciest 
a spôsobiť tak respiračné ochorenie,“ 
dodávajú verejní zdravotníci.

Vrstvite oblečenie a chráňte pokož-
ku - Či dieťaťu v kočíku nie je zima zistíte 
podľa studených rúk, líc alebo chladnej 
pokožky na záhlaví. „Pri obliekaní do-
držiavajte jednoduchú zásadu – vrs-

tvenie. Priamo na telo je najvhodnejšie 
obliecť jemnú bavlnenú bielizeň, potom 
odev z flísu, najvrchnejšia vrstva by 
mala byť vlnená. Na ňu dieťaťu oblečte 
bundu. Nezabudnite na čiapku primera-
nej hrúbky a teplé rukavice. Do kočíka 
vložte ako izolačnú vrstvu teplú deku, 
na ňu fusak so zapínaním na zips. Naj-
vrchnejšiu vrstvu má tvoriť nepremoka-
vá prikrývka,“ radia odborníci. V mra-
zivom počasí dostáva zabrať aj pokožka 
dieťaťa. Väčšmi stráca vodu, vysycha-
nie pokožky môže urýchliť aj prechod 
medzi vykúrenými miestnosťami do 
vonkajšieho prostredia. Dieťa preto po-
trebuje mastnejšie krémy, ktoré pomá-
hajú dopĺňať lipidy. „Tvár natrite dieťaťu 
pätnásť až tridsať minút pred odchodom 
z domu, aby sa krém dostatočne vstre-
bal. Na pery použite kvalitné, špeciálne 
balzamy pre deti,“ odporúčajú.

Najvhodnejší čas pre pobyt dieťaťa 
vonku je podľa odborníkov napoludnie, 
kedy teplota dosahuje najvyššie hodno-
ty. Rovnako je podľa nich potrebné, aby 
rodičia sledovali stupne. Pri holomraze 
je teplotná hranica pre pobyt dojčaťa 
vonku mínus 3 stupne Celzia, ak je na-
snežené tak mínus 5 stupňov Celzia.

Rozdelenie veku detí - novorode-
nec: 0 až 28 dní, dojča: 1 mesiac až 1 rok, 
batoľa: 1 až 3 roky

Informácie poskytol: 
Odbor hygieny detí a mládeže 

a referát komunikačný ÚVZ SR

Chráňte deti pred mrazivým počasím

» ren
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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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Osadením prvej info tabule spúšťa 
oblastná organizácia cestovného ru-
chu Rezort Piešťany projekt Okná do 
histórie. Jeho zámerom je poskytnúť 
obyvateľom a návštevníkom mesta in-
formácie o dominantách a pamätihod-
nostiach mesta aj s pohľadom na ich 
niekdajší vzhľad.

„Okná do minulosti realizujeme v 
spolupráci s Balneologickým múzeom Im-
richa Wintera – odborným spolupracovní-
kom projektu, piešťanskými kúpeľmi, sta-
vebným úradom a Krajským pamiatkovým 
úradom Trnava,“ informuje výkonná 
riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Ne-
volná. „O mnohých úžasných miestach 
v Piešťanoch ľudia nikdy nepočuli, preto 
ich chceme postupne cez tento projekt 
znovu objavovať a približovať verejnosti. 
Historické okná poskytnú jedinečné po-
hľady na to, čo sa zmenilo, alebo dokonca 
z Piešťan úplne zmizlo. Nahratím QR kódu 
môžu návštevníci rozšíriť svoj zážitok aj o 
audiovizuálny rozmer.“

Ožijú aj zaniknuté 
Františkove kúpele

Dnes už neexistujúce Františkove kú-
pele na Kúpeľnom ostrove ožijú pred oča-
mi každého, kto sa pristaví pri náučnej ta-

buli osadenej na mieste tohto zaniknutého 
kúpeľného domu. Dobová fotografia na 
skle poskytuje dávny pohľad na zanik-
nuté Františkove kúpele, ktoré stáli na za-
čiatku Kúpeľného ostrova oproti dnešné-
mu hotelu Thermia Palace. Honosná 
budova Františkových kúpeľov bola po-
menovaná podľa vtedajšieho panovníka 
Františka Jozefa I. a patrila k prvým veľ-
kým stavebným aktivitám nájomcov kú-
peľov Winterovcov na Kúpeľnom ostrove. 
Objekt bol slávnostne otvorený v júli 1898 
ako moderný kúpeľný dom určený pre ná-
ročnú klientelu. Pri kolísaní hladiny Váhu 
však do bazénov prenikala spodná voda a 
termálnu vodu bolo potrebné dopravovať 
do objektu potrubím, čím dochádzalo k 
jej ochladeniu. Pre technické problémy 
sa budova koncom 20. rokov 20. storočia 
prestala využívať na liečebné účely a slú-
žila ako sklady a provizórne ubytovanie 
pre zamestnancov kúpeľov. V nasledu-
júcich desaťročiach bolo predstavených 
niekoľko zámerov využitia objektu, no ani 
jeden sa nerealizoval. V roku 1967 bola bu-
dova asanovaná. 

Po zaniknutých Františkových kúpe-
ľoch sa ďalšie Okno do histórie otvorí pri 
Starom kláštore, kde budú na info tabuli 
linkou dokreslené neexistujúce časti. 

Otvárajú okná do histórie

» ren

14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti
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Akreditovaný kurz

,,Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

vo Zvolene začíname 23.1.2023

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

www.uctovnickekurzy.sk

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

Podvojné účtovníctvo
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Zvoliť si tú správnu strednú školu nie je 
vôbec ľahké a pritom ide o jeden z najdô-
ležitejších míľnikov v živote. Nezabúdaj-
me tiež, že zvážiť treba viacero faktorov. 

„Vyber si takú školu, aby si v budúc-
nosti pracoval tam, kde ťa to bude baviť,“ 
radia odborníci z Centra poradenstva a pre-
vencie v Čadci a ponúkajú budúcim stredo-
školákom nasledovné užitočné rady:

Pri výbere povolania 
si polož nasledujúce otázky:

Aké mám schopnosti a predpoklady? Čo 
ma baví? Aký som osobnostný typ? Čo ho-
vorí realita? 

Odpovedz si aj na otázky:
Aký mám vzťah k učeniu? Som študijný 

typ? Ako mi ide učenie? Aké mám známky? 
Robím radšej niečo praktické alebo mám 
radšej knihy a vedomosti? Akú úroveň kva-
lifikácie chcem dosiahnuť? Ako ma vidia 
učitelia a rodičia? Čo mi povedal psychológ 
na konzultácii počas DVP? Ako dlho sa bu-
dem pripravovať na povolanie ? Mám šancu 
dostať sa na školu? Bude ma škola baviť? 
Má škola perspektívu? Mám šancu zvlád-
nuť štúdium? Ktoré sú profilové predmety? 
Nemám s nimi problémy? Bude štúdium 
finančne náročné? Mám šance sa po škole 
uplatniť? Chcem ísť po skončení strednej 
školy na vysokú školu?

Rozhoduj sa za seba:
Niekedy sa stáva, že nerozlučné kama-

rátky sa rozhodnú ísť na tú istú školu. Ne-
skôr jedna z nich zistí, že ju škola nebaví 
a štúdium zvláda s veľkými ťažkosťami. 
Treba si uvedomiť, že to, čo sa páči tvojim 
kamarátom a spolužiakom, nemusí byť 
vhodné pre teba.

Výhody štúdia v mieste bydliska:
- najväčšou výhodou sú nižšie finančné ná-
klady na štúdium, nie sú poplatky za inter-
nát, celodennú stravu 
- máš istotu svojho rodinného zázemia 
- nemusíš sa prispôsobovať toľkým zme-
nám, máš stabilný okruh priateľov, zná-
mych a prostredia 
- môžeš venovať štúdiu toľko času, koľko 
potrebuješ a na tom mieste, ktoré ti vyho-
vuje 
- odbornú prax môžeš vykonávať v mieste 
svojho bydliska alebo v jeho okolí 

Výhody štúdia mimo bydliska:
- máš možnosť oveľa väčšieho výberu škôl a 
študijných odborov ako doma 
- internát býva väčšinou blízko školy, takže 
nemusíš denne cestovať 
- máš možnosť naučiť sa väčšej samostat-
nosti a zodpovednosti za seba 
- získaš nové skúsenosti, nové obzory, no-
vých priateľov

Najviac informácií o škole budúci stre-
doškoláci získajú, keď ju osobne navštívia.

Informácie poskytlo 
Centrum poradenstva a prevencie v Čadci.

Ako si vybrať strednú školu?

» ren

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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9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


