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T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!

13
 1

2
3

 0
0

4
7
-1

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE



MT23-02 strana- 2

INZERCIA

 

MARTINSKO
TURČIANSKOTEPLICKO

Alena Špirková  0908 979 477
Ing. Peter Hanakovič  0905 423 331

Distribúcia:
distribucia.mt@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Martin, Vrútky, Turany, Turčianske 
Teplice, Záturčie, Košťany nad Tur-
com, Príbovce, Sučany, Turčianske 
Kľačany, Žabokreky, Sklené, Sučany, 
Belá - Dulice, Blatnica, Ďanová,Draž-
kovce, Kláštor pod Znievom, Krpeľany, 
Necpaly, Podhradie, Sklabiňa, Šútovo, 
Turčianska Štiavnička, Valča, Diviaky, 
Dolná Štubňa, Horná Štubňa, Dubo-
vé, Malý Čepčin, Mošovce, Slovenské 
Pravno, Háj

martinsko@regionpress.sk

Redakcia: A.Kmeťa (St.MC) 
 MARTIN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

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 
»Kúpim SIMSON, PIONIER,-
JAWU 90,250,350 aj die-
ly.0949505827 
»Kúpim SIMSON, PIONIE-
RA,BABETU,STELU aj die-
ly.0949505827 
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 

BYTY PREDAJ 03
»2-izb. byt, Podháj, 109.500 
€. T.č.: 0948 601 825
»2-izb. byt, centrum, 
106.000 €. T.č.: 0908 555 
810
»3-izb. byt, Ľadoveň, 
124.000 €. T.č.: 0907 651 
922
»3-izb. veľkometrážny byt, 
Košúty I., 124.000 €. T.č.: 
0907 651 922
»2-izb. byt, centrum, 
123.000 €. T.č.: 0919 044 
835
»3-izb. byt, Záturčie, 78m2. 
T.č.: 0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04
»2-izb. byt, centrum, 540 €/
mesiac. T.č.: 0919 044 835
»Prenajmem 1izbu v RD na 
Podhaji. Cena 270e/mes. 
Info na t.č. 0907150537 
»Prenajmem izbu v rod 
dome 250e mes 0907 150 
537 
»Dlhodobo prenajmem 
kompletne zrekonštruova-
nú garsónku v strede Vrú-
tok. Cena prenájmu a info.
na tel. číslach 0902 366 
900 a 0944 215 047
 
DOMY PREDAJ 05
»RD, centrum, po rekon-
štrukcií, 500m2, voľný 
ihneď. T.č.: 0918 815 152
»RD, Vrútky, 237.000 €. T.č.: 
0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06
»Sklabinský Podzámok, 
2.000m2, 88.500 €. T.č.: 
0919 044 835

REALITY INÉ 07
»Garáž, Podháj, 19.000 €. 
T.č.: 0919 044 835
»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

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 6 dolu.

04 BYTY / prenájom 

01 AUTO-MOTO / predaj          

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 
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Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ �
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
� Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks

MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
� Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg
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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.

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
»Predám krásne Yorkshire 
teriér šteniatka.Odchova-
né vbyte,v čistote . Zaoč-
kované, čip,preukaz 0911 
376672 

HOBBY A ŠPORT 11 

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13 
»Predám rôzne nové svieti-
dlá a náhradné sklá zo zru-
šenej predajne za výpreda-
jové ceny. T.č.: 0910704738

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445
»Kúpim československé 
porcelánové hrnčeky, šálky 
(bez podšálok), sady aj po 
kusoch. 0944 402 788 
»Kúpim vysokú retro 
drevenú kvetinovú ste-
nu cca 220cm x 90cm 
0944402788 

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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Hurmi-kaki je plod stromu ebenovníka 
rajčiakového a niekedy sa nazýva tiež 
tomel. V súčasnosti sa pestuje takmer 
vo všetkých subtropických a polotropic-
kých oblastiach sveta, ale svoje miesto 
našiel už aj na Slovensku. Má veľmi 
sladkú chuť a obsahuje veľa zdraviu pro-
spešných látok.

Hurmi-kaki môže byť žltej, žlto-
-oranžovej až červenej farby s tenkou a 
hladkou šupkou. Šupka nezrelých plo-
dov je tvrdá a dužina chrumkavá a často 
veľmi trpká. Plody dozrievajú v nízkych 
teplotách neskoro na jeseň, kedy zmäknú 
a zosladnú. Dužina je v zrelosti mazľa-
vej až marmeládovitej konzistencie a 
má takmer medovú chuť, pričom plody 
sú plné živín. „Sú bohaté na vitamíny, 
ako vitamín B, ktorý je dôležitou súčas-
ťou rôznych enzymatických procesov a 
metabolických funkcií v tele, vitamín E, 
ktorý pozitívne vplýva na pokožku, vlasy 
a nechty, ďalej najmä pre imunitu nevy-
hnutný vitamín C, kde jeden plod obsa-
huje aj do 20% z odporúčaného denného 
príjmu či vitamín A, ktorý je dôležitý pre 
zdravie a správnu funkciu očí a kde jeden 
plod obsahuje aj do 55% z jeho odporúča-
ného denného príjmu,“ vymenúva MUDr.
Šranková z Poradne zdravia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva Brati-
slava. Z minerálov sú hurmi-kaki bohaté 
na draslík, čo pôsobí priaznivo na znižo-
vanie vysokého krvného tlaku a preven-
ciu rizika srdcovocievnych ochorení. Sú 

taktiež dobrým zdrojom mangánu, ktorý 
je nevyhnutným kofaktorom mnohých 
enzýmov dôležitých pri tvorbe energie a 
antioxidačnej obrany. Ďalej obsahujú fla-
vonoidy, akými sú napríklad kvercetín a 
kaempferol, ktoré taktiež pomáhajú zni-
žovať krvný tlak, množstvo „zlého“ LDL 
cholesterolu a majú protizápalové účin-
ky. Nájdete v nich tiež vlákninu, ktorá je 
nevyhnutná na prevenciu zápchy a po-
máha udržiavať zdravý tráviaci systém. 
Taktiež rozpustná vláknina v hurmi-kaki 
zabezpečuje pomalé trávenie a vstrebá-
vanie cukru, čo pomáha predchádzať 
výkyvom hladiny cukru v krvi.

Použitie - Hurmi-kaki je možné kon-
zumovať v rôznych formách. Sú výbor-
né čerstvé, sušené i varené. Možno ich 
jesť ako jablká nakrájané na mesiačiky. 
Dostatočne zrelé a mäkké hurmi-kaki je 
možné dokonca i vyjedať lyžičkou. Ako 
pyré je ich možné pridať do smoothie, 
koláčov, džemov, výborne chutia s tvaro-
hom alebo jogurtom či ako príloha k tofu 
alebo k mäsovým jedlám.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Plody hurmi-kaki sú plné živín

» ren
zdroj foto dmarr515 pixabay

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

0948 012 507www.profikominy.sk
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16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti
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ZAMESTNANIE, ZDRAVIE, POLITIKAMARTINSKO
7

6
5
-0
0
7

3
3
-0
0
0
4

3
3
-0
0
0
3



MT23-02 strana- 8

RADÍME / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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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. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com
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