
ZV 23-04 strana_ 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 38 400 domácností a firiem

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

Č. 4 / 27. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Vlhne murivo? VYRIEŠIME!!!
 podrezávanie muriva, injektáž proti vlhkosti

 0902 897 906, podrezavanie1web@gmail.com
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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
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 
Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné.. Slušne zapla-
tím. Tel: 0949371361
»Kúpim Simson, Pionier, 
STELU, Babetu aj diely. Tel: 
0949505827

»Kúpim byt v hotovosti ihneď 
do 105000€, volajte. Tel: 
0950380244

»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
»Kúpim TESLA magnetofó-
ny, gramofóny, rádiá, zosil-
ňovače, reproduktory. Tel: 
0905453085

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454
»Predám pšenicu. Tel: 
0904518196

»Kúpim staré mince a ban-
kovky. Tel: 0948401452
»Kúpim staré mechanic-
ké hodinky a mince. Tel: 
0905767777

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

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    

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka

záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

0907 727 201
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Akreditovaný kurz

,,Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

vo Zvolene začíname 13.2.2023

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

www.uctovnickekurzy.sk

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

Mzdové účtovníctvo a personalistika
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»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
»Predám dievčenský kroj 
nový, oplecká, brusľaky a 
pánske nové vyšívané košele 
a kápky. Tel: 0908531324

»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
»Kúpim domáce tkané plát-
no, vrecia, kroje, šatky, suk-
ne, starožitnosti ako obrazy, 
hodiny, maľované truhlice. 
Tel: 0909117320

»Práce okolo domu a v zá-
hrade. Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravinár-
stve, pom. kuchárka, mám 
potravinárske minimum, 
zdravotný preukaz. Tel: 0908 
618 202 volať do 18h

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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    
BACK TO BUSINESS je úplne nový 

projekt na Slovensku, ktorý má pomá-
hať mladým ľuďom, študentom, začí-
najúcim podnikateľom, ale už aj skú-
seným podnikateľom rozvíjať samého 
seba, rozvíjať podnikanie, pomôcť 
vôbec len začať podnikať, investovať, 
ale aj nahliadnúť do budúcnosti, ktorú 
tu, či chceme alebo nechceme máme vo 
forme Web3. Budeme spolu tvoriť novú 
komunitu, budovať vzťahy a nové ob-
chodné príležitosti. Každá akcia bude 
venovaná inej téme s rôznymi zaují-
mavými hosťami. Budeme sa venovať 
podnikaniu, gastronómii, sociálnym 
sieťam, kryptomenám, NFT, ale aj úč-
tovníctvu atď... Otváracia akcia, ktorá 
prebehne vo Zvolene 18. Marca 2023 

bude venovaná NFT (non-fungible to-
ken).

ZÁKLADNÉ INFO:  
Tešiť sa môžete na príjemné prostredie 
v luxusných priestorov Sinatra cigar 
room vo Zvolene. Rozhovor s tromi 
úspešnými ľuďmi v NFT & Metaverse. 
Celý program bude sprevádzať príjem-
ná atmosféra, spoznávanie nových 
ľudí, nadviazanie kontaktov a samo-
zrejme networking. Každého účastní-
ka budeme vítať s welcome drinkom. 
Pripravená bude káva, minerálka a ob-
čerstvenie (catering). Dress code veče-
ra bude Business casual. Tešíme sa na 
vás! :)    
Pre viac info sledujte instagram: 
@btbslovakia

BACK TO BUSINESS - Vo Zvolene sa uskutoční 
prvá NFT akcia so zaujímavými hosťami.

» Samuel Kucera Business Foundation

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

7

46
-0

02
1

NAJVÝHODNEJŠIA
D O S T U P N Á

PÔŽIČKA
0905 555 863

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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0948 00 00 50 | sklenik@prozahrada.sk | www.prozahrada.sk

GNOM 1,64 x 1,66 x 4m 365 EUR  Cena predĺženia o 2m 100 EUR
GRETA 2 x 2 x 4m 470 EUR  Cena predĺženia o 2m 150 EUR
GLORIA 2,58 x 2 x 4m 575 EUR TIP Cena predĺženia o 2m 160 EUR
GENIO 3 x 2 x 4m 499 EUR  Cena predĺženia o 2m 150 EUR
GARANT 3 x 2 x 4m 575 EUR NAJPREDÁVANEJŠÍ Cena predĺženia o 2m 160 EUR
GULLIVER 3 x 2 x 4m 660 EUR  Cena predĺženia o 2m 209 EUR
GOLIÁŠ 3 x 2 x 4m 733 EUR  Cena predĺženia o 2m 209 EUR

š × v × d

ZADARMO89 EUR

Model GARANT
3x4m len za 550€

AKCIA

DOPRAVA ZADARMO POZOR, počet skleníkov
je obmedzený.
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31. januára 1961    
šimpanz Ham sa v rámci projektu Mercury stal prvým živým tvo-
rom, ktorý bol Američanmi dopravený do vesmíru

Výročia a udalosti

5. februára 1576     
francúzsky kráľ Henrich IV. konvertoval na rímskokatolícku vieru, 
aby si tak zaistil právo na francúzsky trón.

Výročia a udalosti

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
MESAČNÉ
BALENIE
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VÝKUP
MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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