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ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 13 / 27. MAREC 2020 / 24. ROČNÍK

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni 
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých 
týždňov a predsa aj mnohých dobrých 
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase 
preukázať svoju ľudskosť, má množ-
stvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke 
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy 
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo 
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské 
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a 
strach im znižuje ich šance na prežitie, 
áno, doslova na prežitie. Myslime na 
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší, 
odolnejší.

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtem-
nejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha 
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionál-
na. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha 
optimizmus, slovo útechy. A spolupatrič-
nosť, ktorá je obrovskému množstvu Slová-
kov a obyvateľov iných národností u nás na 
Slovensku veľmi blízka.

Načo chodiť do potravín na rodinné 
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí 

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu 
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v panelá-
ku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päť-
krát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad 
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne 
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale 
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich 
dňoch sa vám budeme snažiť predovšet-
kým radiť. Preto aj mierne meníme náš 
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týž-
denníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to 
najľudskejšie.

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

Načo?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-ným kdekoľvek a kedykoľ-ným kdekoľvek a kedykoľ
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
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1. apríla 1963   
bol založený Slovenský filmový ústav.

Výročia a udalosti
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €

ZAČÍNAME 1.4. 2020
0905 745 006 0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

využi tento čas na vďačnosť, 
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz 

neuvedomil
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»Predám válandu z úlož-
ným priestorom. Cena do-
hodou. Tel.: 0907 877 860

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»PREDÁM TLAČIAREŇ 
ZN.EPSON 0918597940

»Rada spoznám prime-
raného rovesníka, milej a 
kľudnej povahy. Mám VŠ, 
77r., 180cm. Záujmy: turis-
tika, záhrada, zn.: NB Tel: 
0907 631 772

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 ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

28. marec 
je Deň učiteľov. 

30. marca 1920   
česko-slovenský parlament schválil ofi-
ciálnu vlajku Česko-Slovenska.

Výročia a udalosti

2. apríl 
je Medzinárodný deň detskej knihy.

3. apríla 1876   
sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ. 

Výročia a udalosti
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Ústredný krízový štáb odporučil, aby 
Sociálna poisťovňa priznala ošetrov-
né pri osobnej a celodennej starostli-
vosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 
rokov + 364 dní) počas celého obdo-
bia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil 
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a 
svojim rozhodnutím uzavrel školské 
a predškolské zariadenia. 

Sociálna poisťovňa preto automa-
ticky predĺži trvanie a následnú výplatu 
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek 
bez to, aby si rodič musel podávať novú 
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať 
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR 
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa 
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.

Preukaz o trvaní PN 
V prípade dočasných PN vystavených 

v súvislosti s koronavírusom pacient ne-
musí Sociálnej poisťovni takéto potvrde-
nie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho le-
kára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. 
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne 
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na 
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvi-
sia s koronavírusom, posielajú preukazy 
o trvaní PN sami štandardným postupom 
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri 
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné 

Žiadosť o ošetrovné zverejnená na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
slúži výlučne rodičom na uplatnenie 
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju 
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju 
majú poslať príslušnej pobočke Sociál-
nej poisťovne e- mailom bez potvrdenia 
lekárom.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu na-
riadenia príslušného orgánu (ústredný 
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom 
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a 
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlači-
vo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto 
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia 
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyža-
duje osobné a celodenné ošetrovania z 
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzic-
ké schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť 
pobyt v domácom prostredí bez dozoru 
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu 
osobného a celodenného ošetrovania u 
detí nad 11 rokov musí verifikovať pedia-
ter. Ako dôvod potvrdenia potreby ošet-
rovania sa v zdravotnej dokumentácii 
uvedie diagnóza U07.2.

Sociálna poisťovňa – OČR, PN

» Zdroj: SP (krátené)

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

www.v
vejomont@gmail.com

Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19,

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
vejomont@gmail.com 
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Zľava -��% na komôrkové dosky ��mm
Zľava -��% na plné dosky

2

Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto).   Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie.  Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné

• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte  
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy

• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/ 
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej 
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi  
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do 
obchodu – predajne 
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA

na pomoc živnostníkom

Vláda pripravuje schváliť niekoľko de-
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť 
zastavenej ekonomike, vyberáme z 
nich tie pre drobných podnikateľov a 
živnostníkov.

Napríklad dovoliť vybraným prevádz-
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový 
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná 
galatéria.

Alebo umožniť výdaj tovaru koneč-
nému zákazníkovi zo skladu predajne v 
prípade samostatného vchodu za predpo-
kladu splnenia hygienických požiadaviek 
a pri minimálnom počte zákazníkov.

Po rokovaní s telekomunikačnými 
operátormi chce presadiť aj to, aby umož-
nili neobmedzený prístup k internetu, resp. 
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

Vláda chce odpustiť sankcie maji-
teľom vozidiel, ktorým skončila platnosť 
technickej kontroly a emisnej kontroly v 
čase od 1.3. do 30.9.. 

Taktiež sa plánuje odpustenie povin-
nosti platiť minimálne odvody živnostníka 
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj pre-
rušenie živnosti najmenej na jeden mesiac 
až tri roky.

Sledujte preto denné spravodajstvo, 
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku 
apríla.

Pripravované vládne opatrenia 

» red

my to dáme!
Otvorme si srdcia a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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