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Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!

13
-0
04

7-
1

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

ODSTAVČATÁ

59
-0

01
2

KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať

0948 001 811
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Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka

že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.
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»Kúpim staršie auto. Tel: 
0903223472

»Predám lacno 4 ks letné 
pneumatiky s hliníkovými 
diskami Continental 245/45 
R17 V XL, originál MO (Merce-
des Benz) E- Klasse, len 1 rok 
jazdené. Tel: 0944029211
»Predám zváračku z dy-
nama, na Š-100 hlavu, 
kľukovku po výbruse, nový 
reťazový rozvod, prevodov-
ku po GO, riadiace skrinky, 
Š-Octáviu, Š-1203, RND, 
ruský samovar, hodiny ku-
kučky, keramické telesá – 
3ks – 3000W, novú čiernu 
prilbu. Tel: 0908370306
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim PIONIER 20, 21, 05 
BABETA, STELA aj diely. Tel: 
0949505827

»Predám 2 izbový byt po 
rekonštrukcii vo ZV. Nie cez 
RK. Tel: 0915150942

»Prenajmem kompletne 
zariadený 1-izb. byt na ulici 
Novosady, na 4. poschodí v 
Detve. Tel: 0915966999
»Prenajmem 2-3 izb. byt 
v RD v DT, nie cez RK, 550€ 
+1100€ fin. zábezpeka. Tel: 
0903830616

»Poskytnem ubytova-
nie v RD, Zv. Slatina. Tel: 
0905165409
»Dám do prenájmu záhra-
du v záhradkárskej osade 
Čertolín - ZV Podborová. Tel: 
0907875249

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Predám kožuch Nutria, č. 
42-44, cena dohodou. Tel: 
0908618202 volať do 18h

»Predám slamu, seno malé 
balíky. Tel: 0905518454

»Kúpim staré mechanické
hodinky, mince a bankovky.
0905767777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

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   
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 Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

 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.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

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:
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Škvrna od jedla na obľúbenom ob-
lečení, na koberci, či obruse nám 
vie občas poriadne pokaziť náladu. 
Jestvuje zopár spôsobov, ako si s 
ňou poradiť. Dôležité však je, pustiť 
sa do jej odstraňovania čo najskôr.

Oblečenie, obrusy
- so škvrnami od červeného vína by si 
mala poradiť soľ. Znečistený odev či ob-
rus namočte do vlažnej vody, posypte 
vrstvou soli a nechajte pôsobiť. Násled-
ne vyperte obvyklým spôsobom.
- ak ste si oblečenie obliali kávou, čo 
najskôr ho vyperte pod tečúcou stude-
nou – v žiadnom prípade nie horúcou 
vodou. V prípade, že škvrna odoláva, 
posypte ju vrstvou zemiakového škro-
bu, nechajte pôsobiť a potom vyperte 
obvyklým spôsobom.
- škvrnu od čokolády skúste odstrá-
niť vodou, do ktorej ste pridali lyžičku 
octu.
- na škvrny od oleja môžete použiť ku-
kuričný škrob. Škvrnu ním posypte, 
nechajte pôsobiť a následne vyperte. 
Dobrým pomocníkom je v tomto prípa-
de aj žehlička a pijavý papier. Ten pri-
ložte na škvrnu a teplou žehličkou po 
ňom opakovane prechádzajte. Papier 
by mal mastnotu vsiaknuť. Potom stačí 
oblečenie či obrus vyprať.
- ak sa vám na odev prilepila žuvačka, 
vložte ho na určitý čas do mrazničky, 
následne by sa vám malo podariť žu-
vačku mrvením pomedzi prstami od-

strániť.
- smolu z odevu odstráňte tak, že ju 
najskôr pokvapkajte odlakovačom na 
nechty, nechajte vsiaknuť, preperte 
mrvením pomedzi prstami a následne 
vyperte mydlom.
- so škvrnami od rúžu či make-upu by 
si mal poradiť lieh. Znečistený odev po-
ložte na savú podložku a škvrnu potie-
rajte vatičkou namočenou v liehu, po-
tom ho vyperte obvyklým spôsobom.
- škvrny od pera by mal vyčistiť podob-
ne ako v predchádzajúcom prípade, 
lieh.

Koberce
- červené víno z koberca môžete odstrá-
niť viacerými spôsobmi – ten najjed-
noduchší je, že znečistené miesto po-
lejete perlivou vodou, nechajte pôsobiť 
a špongiou očistite. Rovnaký spôsob 
môžete vyskúšať aj v prípade, že ste na 
koberec rozliali kávu.

Ako na nepekné škvrny

» ren
zdroj foto JillWellington pixabay
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SBS
LAMA SK
prijme bezpečnostných
pracovníkov na
obchodnú prevádzku 

850  €  brutto/ mesiac 
Nástup ihneď ! POS nutný!

0948 356 675

v Detve
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»Predám funkčnú mláťač-
ku 22, sečkáreň, konský 
pluh dvojak, špulier a snice, 
80r. nástenné hodiny, pet-
rolejovú lampu, komplet 
krosná, cena dohodou. Tel: 
0908370306

»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491

»Práce okolo domu a v zá-
hrade. Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202 volať do 
18h
»Hľadám prácu, výpomoc 
v domácnosti, a pod.. Tel: 
0905165409

»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466
»Hľadám seriózny vzťah 
so ženou nad 60r. sms 
0903404189
»Na pekné jarné dni bez 
kovidu na prechádzky, vý-
le  podľa dohody, pose-
denie pri káve alebo čaji, 
hľadám pani seniorku, ne-
fajčiarsku, len zo Zvolena. 
Volať do 9:00 - po 17-tej. Tel: 
0908355554

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.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Mozog a nervový systém riadia fun-
govanie celého tela. Mozog je jeden z 
najdôležitejších orgánov v ľudskom 
tele - umožňuje nám myslieť, hýbať 
sa a komunikovať s okolím. Dáva nám 
schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť 
emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť 
sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre 
prežitie plnohodnotného života.

Fungovaniu mozgu podľa odborní-
kov škodí nedostatočný pohyb, sedavý 
životný štýl, nekvalitný spánok alebo 
jeho nedostatok, nedostatočná socia-
lizácia, neprimerané množstvo času 
osamote, dlhodobý a chronický stres, 
nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, 
dlhodobé pesimistické myslenie.

Čo prospieva mozgu:
- Nenechať ho “zlenivieť”. Akákoľvek akti-
vita mu prospieva či už to je komunikácia, 
udržiavanie sociálnych vzťahov, literatúra, 
nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 
jazykov.
- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže 
vekom znižovať, preto ju treba stále tréno-
vať a udržiavať v aktivite. Dôležité je pou-
žívať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. 
Skúste svoj mozog priebežne stimulovať 
napríklad vedomostnými súťažami, rébus-
mi, krížovkami, sudoku, pexesom alebo 
šachom.
- Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa 
energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená stra-

va. Vhodným príkladom je stredomorská 
strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový 
olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, va-
jíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je re-
dukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový systém.
- Dostatok tekutín - ak je telo zásobené te-
kutinami, mozog je dostatočne prekrvený 
a nervové bunky navzájom dobre komuni-
kujú.
- Kvalitný spánok – chronický nedostatok 
spánku poškodzuje pamäť, únava znižuje 
schopnosť koncentrácie.
- Pravidelná fyzická aktivita – pohybom 
sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je 
pohyb na čerstvom vzduchu. Mozog je pri 
fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac 
okysličovaný a zásobovaný živinami.
- Pravidelný oddych počas dňa – krátke 
prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minúto-
vé) počas dňa zmierňujú únavu – prospieva 
pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlbo-
ké dýchanie, krátka meditácia.
- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za 
týždeň. Podporuje psychické aj fyzické 
zdravie.
- Používať informačné a komunikačné tech-
nológie len v nutnej miere a nenechať ich 
zbytočne zapnuté. 
- Určiť si vo svojom byte aj pracovnom pros-
tredí zóny bez akýchkoľvek technológií.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci s 

Odborom komunikácie ÚVZ SR

Podporte fungovanie svojho mozgu

» ren

STROJOVÉ POTERY (PODLAHY)
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Nedávno som na tomto mieste 
písala o tom, ako BBSK bojuje za 
zlepšenie dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti pre pacientov, a to naj-
mä za zriadenie dostatočného počtu 
ambulancií všeobecných lekárov, 
pediatrov a aj špecialistov v regió-
noch. Zmenou vo vedení minister-
stva zdravotníctva sa všetky snahy 
zasa zabrzdili, a tak jediným pozití-
vom v tomto období je činnosť  práve 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja. Snaží sa získavať lekárov do 
ambulantného sektora v regiónoch, 
kde je ich akútny nedostatok a  na 
svoje náklady otvára  pre nich am-
bulancie.  Podarilo sa mu k spokoj-
nosti pacientov otvoriť už 4 nové  
ambulancie.

A vo svojich aktivitách zamera-
ných na zlepšenie zdravotnej sta-
rostlivosti pokračuje. Nedávno  pod-
poril takmer 25-tisíc eurami  kúpu 
špičkového rehabilitačného zariade-
nia TheraSuit do Špecializovaného 
liečebného ústavu (ŠLÚ) Marína v 

Kováčovej. Detským pacientom toto 
zariadenie vďaka špeciálnemu „koz-
mickému“ obleku a systému cvičení 
s využitím klietkovej konštrukcie 
pomôže postupne zlepšiť rozsah po-
hybu a postaviť sa na vlastné nohy. 
Toto zariadenie môžu využívať pa-
cienti s diagnózami detská mozgo-
vá obrna, vrodené vývojové chyby 
centrálnej nervovej sústavy a pohy-
bového aparátu, rázštepy chrbtice, 
hydrocefalus, stavy po cievnych 
mozgových príhodách, nádoroch 
mozgu, kraniocerebrálnych trau-
mách či úrazoch chrbtice.

Všetci sa veľmi tešíme, pretože 
ŠLÚ Marína v Kováčovej sa už dlhé 
desaťročia venuje liečbe detí s te-
lesným postihnutím a patrí k slo-
venskej špičke v úspešnosti liečby. 
A hlavne si všetci želáme,  aby toto 
rehabilitačné zariadenie prinieslo 
novú kvalitu života mnohým deťom 
a ich celým rodinám. 

ČO NOVÉ V BANSKOBYSTRICKOM  KRAJI?

» Lenka Balkovičová
poslankyňa BBSK
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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