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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

65-005

Práve pýcha je prameňom všetkých
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa
človek vyvyšuje, začína odsudzovať,
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa,
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou.
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť
spojená s pohŕdaním inými, v kresťanstve patrí medzi sedem hlavných hriechov, môže však byť aj prejavom patologickej sebavedomosti, nadradenosti,
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripisujeme sebe v presvedčení, že ich môžeme používať, ako sami uznáme za vhodné. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pýchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
pramení z jeho mylnej predstavy, že je
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
Pyšný človek sa často snaží druhými
manipulovať, či už skryto alebo priamo.
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev či slovná agresia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
siamské dvojčatá.“ Tvrdil James Russell Lowell,
americký básnik, editor a
diplomat.
Tak, skúsme to na jar
bez nej... pekný týždeň, vážení čitatelia, vám želá

36-0021

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.
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Musíme si pomáhať
V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavateľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
Ak sa chcete pridať, nazrite na webospoločností a ich zamestnancov.
vú stránku:
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
Naše vydavateľstvo
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícvám za to úprimne ďakuje.
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0907 727 204
0907 877 862
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02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM staré motorky aj
nekompletné ponúknite.
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM SIMSON aj nepojazdný
ponúknite.
0949505827

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Odkúpim od seniora byt,
dom s možnosťou ďalej
bývať a dožiť. Ak nemáte
nikoho, tak doopatrujem.
Seriózne. 0911390285

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v BB za hotovosť 0907483256

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

14 RÔZNE / iné
»Hľadám menší,starší dom
do celoročného podnájmu v
B.B. a okolí. 0917150381
»V TOPOĽČANOCH V MESTE
PREDÁM RD NA 10 ár POZEMKU, MÁ DVA BYTY KAŽDÝ
MÁ 150 m2... 200 tis E. TEL.
0950523515
»Kúpim staré hodinky
PRIM a iné hodinky. Tel.
0905/767 777

Zvyšujeme úroveň života ľudí tým, že ich oddlžíme
a pomáhame im získavať stratenú slobodu
Toto je vízia, ktorou sa aktuálne
uberáme v spoločnosti BONATO. Táto
vízia nám ukazuje aká je sloboda dôležitá v živote človeka. Vieme o tom
svoje, keď sme pred približne rokom
vymýšľali, ako sa popasovať so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Bola to práve sloboda, ktorá nás nasmerovala na
správnu cestu a my sme si uvedomili,
že túto slobodu chceme prinášať aj našim klientom.
Ako to nakoniec dopadlo s tou slobodou?
Viete si predstaviť, že máte nejaký
určitý problém, ktorý potrebujete riešiť,
no aktuálna situácia tam vonku vám
neumožňuje začatie daného procesu?
Presne na toto sme sa zamerali. Dopadlo to tak, že sme vytvorili tzv. ONLINE
konzultácie s našimi potenciálnymi
klientmi, ktoré neboli fixované na
miesto a ani na aktuálne vydané nariadenia či opatrenia vlády Slovenskej republiky. Okrem toho daný klient nepotrebuje doma žiadnu tlačiareň, no ani
počítač, aby sme s ním dokázali začať
proces. Postačí mu len mobilný telefón,
nakoľko všetky vypracované podklady
dostane do svojej emailovej schránky.
Oslobodili sme ľudí od papierov a ces-

tovania za našimi špecialistami, a tak
budú mať viac času pre seba.
Je tu ešte jedna zmena
Zamysleli sme sa nad tým, ako aktuálne fungujeme v rámci našich produktov a služieb. Povedali sme si, že
je potrebné aj tu urobiť určité zmeny,
aby sme vedeli našim potenciálnym
klientom na jednej strane priniesť
väčšiu pridanú hodnotu a na strane
druhej zjednodušiť procesy tak, aby aj
oni v tom boli „Viac doma“. Výsledkom
bolo zjednotenie všetkých produktov
do jedného a ten sme pomenovali úplne jednoducho a zrozumiteľne „Oddlženie BONATO“. Pôjde o to, že urobíme
pre daného klienta kompletnú analýzu
jeho životnej situácie a podľa výsledku
vyberieme správny smer, ktorým ho
povedieme do úspešného konca. Zdá sa
vám to až príliš jednoduché a optimistické? To je v poriadku, lebo pre nás je
to úplne reálne. Viete sa o tom presvedčiť na našom webe www.bonato.sk

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 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 operátora 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BB 21-11 strana_

1LÏLDV£V'/+Y6'Y'5$ĿBY,
(;(.&,(32'V2'1&,"2GGOŀenie!
0905 638 627 finanÎná ochrana

4

66-0051

01 AUTO-MOTO / predaj

Rok, ktorý priniesol veľkú zmenu

47-004

Občianska
riadková
inzercia
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OD PONDELKA
22. MARCA

ơƛìïÙÂ
ƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƝ

Supercena

Tekutý prací
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• v ponuke aj
Prací prášok
3,9 kg za 6,99 €

ƌƑÏàúĀ ÀÏàĊ

Supercena

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï
• 4-vrstvový

4

99
ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƞƜƍ

6

99
kus

CHLADENÉ

-50%
0.99

140 g

370 g/400 ml

-33%

-37%

1.19

0.79

0

49

Treska
ĊØÌàÙ©ė¨

(100 g = 0,35)

0

_ÒúàĊ©
ÿ½àïÏĒ

0

49

79

Tatárska
àØ ÏĮ
CÌàÙ©ė

(1 kg = 2,14
1 l = 1,98)

BIELE
POLOSLADKÉ

Kofola

• rôzne druhy

0,75 l

-39%
2.29

1

39
(1 l = 1,85)

dàÏÌÀ%ÿïȄÀÙú

500 g

2l

-37%

-44%

3.99

2

1.25

49

0

69

(1 kg = 4,98)

]ìÀõóÏ©ìïÏĒ

(1 l = 0,35)
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služby
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏîØăŏƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƗǉŢ
ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉÒĝų±ě ƁØŀĊƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ

eshop.zenitsk.sk

DOPRAVA CELÁ SR

BB 21-11 strana_
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Vtipy
týždňa
»- Viete, čo je to 90-5090?
- Jazda v meste okolo policajtov.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Brezno
Najnižšie podanie: 41 900 EUR
Termín konania dražby:
dňa 21.04.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby:
Kongresová Sála I. DIXON Resort
Congress Hotel & Aqualand, Švermova
32, 974 04 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka:
7 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt o
výmere 53,57 m2, na ul. Nálepkova v meste Brezno. Byt č. 2 je na 1.p., vchod č.
48, v bytovom dome súpisné č. 1196. Podiel priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach bytového domu, príslušenstve je o veľkosti 5546/467024.
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
je o veľkosti 5546/467024. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5683, k.ú. Brezno.
Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0006-3
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»Idem autom a vidím záblesk kamery. Hneď som
pochopil, že ma fotia kvôli
prekročeniu rýchlosti, aj
keď som vedel, že rýchlosť som neprekročil. Tak
aby som sa uistil, že mám
pravdu, obišiel som ulicu a
prešiel znovu v tom istom
mieste ešte pomalšie. Bola
to pre mňa zábava, tak
som prešiel okolo tej kamery ešte trikrát s rýchlosťou korytnačky a s úsmevom som ešte zakýval do
kamery, ktorá ma fotila po
každom prejazde. Za dva
týždne som dostal list, v
ktorom bolo päť šekov za
nezapnutý pás.
»V správach hovorili, že by
každý, kto vyrazí na cesty
v zimnom počasí, mal mať
so sebou reťaze, lopatu,
deku, rozmrazovač, ťažné
lano, baterku, hever a náhradné koleso. No, vyzeral
som ráno v tej električke
ako blbec.
»Stretnú sa dve Tatrovky v
úzkej uličke.
- Cúvaj, - zavrčí jeden z tatrovkárov - lebo urobím to
isté, čo som urobil minule.
Druhý pre istotu zaradí
spiatočku a vycúva. Potom
mu to predsa nedá a pýta
sa prvého tatrovkára:
- Počuj, a čo si to vlastne
minule urobil?
- Vycúval som.
»Predám auto s nehrdzavejúcou, pontónovou karosériou, nepodliehajúcou
módnym vplyvom, s dvojtaktným motorom pracujúcim na princípe náhodných
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.
»Počítačového maniaka
zrazí auto, postaví sa a
povie:
- To nič mam ešte dva životy.
»Skúšky v autoškole. Komisár sa pýta blondínky:
- Opíšte nám funkciu motora.
- Môžem vlastnými slovami?
- Samozrejme.
- Brmmmmm brmm brm
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Označenie A+++ na energetických
štítkoch spotrebičov skončilo
Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a
v ostatných krajinách Európskej únie
nové energetické štítky pre prvé druhy
spotrebičov. Označenie A+++ skončilo.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

Čo majú muži v hlave?
Chrobáka mozgožrúta.
A čo tam robí?
Umiera hladom...

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

0907 877 862
0907 727 204

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

85_0182

alebo koeficient účinnosti prania. Nové
štítky začali výrobcovia pridávať do balenia k produktom od novembra 2020. V
obchodoch a na webových stránkach sa
však môžu objaviť až od 1. marca 2021. VýNové energetické štítky umožnia menu štítkov k prvým skupinám spotrebijednoduchší výber úsporných zariadení. čov majú predajcovia zabezpečiť v priebeZmena štítkov sa od 1. marca týka umý- hu 14 pracovných dní do 18. marca 2021.
K zariadeniam s novými štítkami
vačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou,
chladničiek a mrazničiek, televízorov a od marca patria aj chladničky na víno
elektronických displejov. Nové štítky majú a takzvané profesionálne chladničky a
jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu tried mrazničky. Od 1. mája 2021 dostanú nové
energetickej účinnosti od A po G. Zároveň štítky pneumatiky a od 1. septembra 2021
sa postupy pri testovaní viac priblížili po- svetelné zdroje. Štítky k ďalším spotrebiužívaniu spotrebičov v praxi a pravidlá čom budú menené postupne po schválení
pre zaraďovanie do tried sú prísnejšie. príslušných európskych nariadení.Všetky
„Podľa nových štítkov sú takmer všetky podstatné informácie o zmene štítkov a
aktuálne dostupné najúspornejšie spot- materiály na stiahnutie sú k dispozícii na
rebiče preradené do tried B a nižšie, ale stránke www.energetickestitky.sk.
neznamená to, že spotrebujú viac energie ako predtým. Nová najvyššia trieda A
zostane vyhradená pre najinovatívnejšie
zariadenia.
Najviditeľnejšou novinkou na štítkoch je QR kód. Po jeho nasnímaní zákazník získa informáciu o ďalších vlastnostiach výrobku z európskej databázy
EPREL. Napríklad pri práčkach tak bude
možné zistiť, aká je účinnosť pláchania
» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0003

0800 162 162

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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