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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214

www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov

práce horolezeckou 
technikou - výškové práce

práce vysokozdvižnými 
plošinami

servis a údržba ručných 
motorových píl a kosačiek

spilovanie rizikových 
stromov

kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie

frézovanie pňov
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa

a okresy NZ, GA, HC, TT, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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PMMONT s.r.o. 

T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME: • PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ
80l - 105,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Zemné a výkopové práce

Preprava 

sypkých 

materiálov 

do 16t

 0902 401 685

Továrenská 8, ZLATÉ MORAVCE

0902 250 250, 0910 307 707 moto-ebike@autoextra.sk

- OVERENÉ MOTORY BAFANG, TALIANSKE OLI a BOSH
- SILNEJŠIE BATERKY AŽ 25 Ah – s dojazdom až 200 KM
- LEPŠIE KOMPONENTY

8
0
12
10
0
9
2



ZM21-24 strana- 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZVERINEC Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Nádej zvykne trvať iba krátko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spo-
ľahneme iba na nádej. Ak si myslíme, 
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme 
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

Nechcem hodnotiť prezidenta Bene-
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu 
prezidenta Československa 19. júna 1946. 
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že 
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je 
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme 
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo po-
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.

Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komu-
nistického prevratu v roku 1948. Pražský 
Václavák bol do posledného miesta plný 
nadšených budovateľov povojnovej re-
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili 
po zmene, túžili po spravodlivosti, po-
koji, práci a slušnom živote. Spomienky 
na prvú republiku boli ešte celkom živé. 
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre-
javom davu oznámil: „Práve sa vraciam 
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 
ráno som pánovi prezidentovi republiky 
podal návrh na prijatie demisie minis-
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto 
roku. A súčasne som pánovi prezidento-
vi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť 
vláda doplnená a rekonštruovaná. Mô-
žem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli po-
dané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa 
Gottwalda na Václavskom námestí 25. 
februára 1948. Z prejavu hlupáka so sil-
ným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu, 
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na 
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k 
alkoholizmu, notorického klamára a za-
kladateľa „našizmu“ v našich končinách 
až na Hradčany.

Povojnová polodemokracia v Čes-
koslovensku sa skončila. Komunisti , 
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocen-
ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí 
plagiovať) dokonale využívajú chyby 
svojich politických rivalov a konečný 
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila, 
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej to-
talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vô-
bec našla, na to odpoveď poznáme.

Stojí za to si pripomenúť nástup a 
pád Beneša. Nádej na demok-
raciu a pád demokracie. 
Pretože všetko je tak veľmi 
nápadne podobné!

Pekný týždeň, už fakt 
letný, vážení čitatelia.

S pozdravom

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
• Bezplatná skartácia archívu • Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!! • Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď • NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

BEZPLATNÁ MOBILNÁ 
SKARTÁCIA

0944 423 566
8.00-17.00

PREDAJ A SPÄTNÝ
ZBER AUTOBATÉRIÍPRACUJEME BEZ OBMEDENIA!
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

• seriózne ceny
• profesionálna
  montáž

• seriózne ceny
• profesionálna
  montáž

Predaj • MontážPredaj • Montáž
• zaručená
  kvalita 
• skúsenosť

Ďalšie služby:
• OPRAVA
   PRASKLÍN SKIEL
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

• PREDAJ
   PNEU A DISKOV
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 

(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
Sobota  8:00 - 12:00

0915 207 784 • 0905 186 682 www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

Správne nastavená
Geometria na vašom
aute Vám šetrí
pneumatiky a palivo.

Objednajte sa na kontrolu
geometrie za 9,90 eur.

3D GEOMETRIA
Chcete
ušetriť € ?
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

250€

0911 041 654

410€

260€

440€

DREVO
EXPRESS
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťaž-
ké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní 
ľudia v  nej sa vždy snažili pomáhať 
svojim pacientom. 

V  areáli bolo ticho a  nesmeli tam 
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok 
sa stretávali primári oddelení s  patoló-
gom a  riaditeľom a  vyhodnocovali po-
chybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich 
poučili a  už sa neopakovali. Podobné 
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach, 
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý 
systém práce a pravidlá. V časoch socia-
lizmu si nemohli kúpiť všetky prístroje 
a  medikamenty zo západu, ale snažili 
sa študovať najnovšie metódy a postupy. 
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi, 
navštevovali lekári doma. 

Prišla revolúcia a  padol komunistic-
ký režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že 
v nemocnici budú najmodernejšie prístro-
je a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú 
časť nemocnice rozkradli. Lekári s  poli-
tikmi privatizovali všetko, kde sa dalo 
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach 
predražených prístrojov, informačných 
systémov a iných službách pre nemocni-
cu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko 
medzi ošarpanými budovami a pripomí-
na čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom 
prvom pacientom zinkasovali a  na tom 
druhom si to nechali preplatiť od štátu. 
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na 
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcit-
ných špekulantov. Pacienti čakali v  ne-
konečných radoch na vyšetrenia a drahé 
prístroje boli už popoludní vypnuté. 

Zdravotné poisťovne si stavali honos-
né budovy a nemocnica chátrala. Mnohí 
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pa-
cientom. Niektorým zaslepili oči peniaze, 
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešené-
ho stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do 
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo 
si za tento neuveriteľný organizačný ne-
poriadok, kde sú ohrozované ľudské živo-
ty, musia platiť povinné zdravotné poiste-
nie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj 
za to, že budú obslúžení v  plánovanom 
čase. A dávali úplatky. 
Môj otec kedysi riadil 
takúto nemocnicu. 
A  neskôr sa bál do 
nej ísť ako pacient. 
Bolo mu z  toho smut-
no. Mal šťastie. 
Zomrel doma.

Nemocnica

» Ján Košturiak

22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Poliklinika Zlaté Moravce
Bernolákova 24, 4.poschodie

Náš tím poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v pohodlí 
vášho domova kvalifikovanými zdravotníkmi

ADOS Domi

AGENTÚRA DOMÁCEJ
OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

www.ados-domi.sk

Ošetrenie klientov v pohodlí domova Liečebná rehabilitácia

FYZIOTERAPEUTOM:
•   masáže
•   elektroliečby
•   cvičenie po úrazoch
•   cvičenie po operáciách

•   odber krvi
•   ošetrenie rán, dekubitov
•   aplikácia injekcií a infúzií
•   edukácia rodiny a jej zapojenie
    sa do ošetrovateľského procesu

Sociálne poradenstvoZabezpečenie ošetrovateľky

www.ados-domi.sk

Mgr. Dominika Macalová

0908 290 088
0908 291 427

adosdomiZM@gmail.com
pomoc@ados-domi.sk

Používame
•   biolampy
•   tens-elektrostimulátor
•   merač krvného tlaku
•   antidekubitárne pomôcky, 
•   matrace
•   rehabilitačné pomôcky

7
8
12
10
0
7
0

VÝPREDAJ

AKCIA 
  MULTIFOKÁLNE

sklá

Očná Optika Mlyneková
V R Á B L E

0919 465 375
Hlavná ul.14
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám garsonku. Novo-
meského Nitra. Cena 63000. 
Tel. 0915 037 726

byty/prenájom 4
» PRENAJMEM 1 IZB BYT VRÁBLE 
0948 528 174

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7 
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráb-
lov, Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 
283 550

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxafón 0915 876 860
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starú vzduchovku, so-
cialistické hračky 0905 651 837
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky a bankovky. Tel. 0905 
767 777

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 
724 181
» SYMPATICKÝ MUŽ PO 40 HĽA-
DÁ KAMARÁTKU. 0907 349 822
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831
» 46 ročný ženatý hľadá ka-
marátku aj staršiu 0907 328 
041
» 59r. hľadá priateľku na spo-
ločné chvíle a Dovolenky 0949 
563 315
» 50 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ŽENU 
DO 6Or. ZM A OKOLIE 0907 119 
860
» 59r. ATRAKT ženatý muž hľa-
dá priateľku do 70r. Samota je 
zlá. ZM a okolie 0908 357 885

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          
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Očakáva sa, že stúpne počet prepa-
dávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť 
iba so zavretím škôl. Neprospievajú-
ci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej 
deštrukcie školstva politikou, ktorá 
degradovala vzdelávanie. 

Netreba však ignorovať aj fakt, že 
sa na vedomostiach odrazilo i zatvo-
renie škôl a online vzdelávanie, ktoré 
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes 
sú školy otvorené, vrátila sa rutina: 
výklad - domáca úloha - písomka. Uči-
telia sa snažia dohnať zameškané, no 
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvori-
vejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a 
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný 
priebeh vyučovania. Z rôznych strán 
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné pre-
vierky, ktoré legislatíva nepožaduje. 

Žiaci do seba musia nalievať učivo. 
Akoby sa časť z neho nedala presunúť 
do ďalšieho školského roka! Rýchly vý-
klad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť 
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdá-
kov, ale na tých, ktorým to myslí po-
malšie alebo majú poruchu učenia.

Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí ne-
zvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by 
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata 
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy. 
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne 
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin 
alebo nariadiť dochádzku do letnej 
školy. Preto sa zdá byť najľahšou ces-
tou prepadnutie za niečo, za čo dieťa 

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí zna-

menať opakovanie ročníka. Možno 
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak 
neprospel z max. 2 predmetov. Potom 
sa musí v lete doučiť podľa okruhov 
skúšky od školy. Ak dostane známku 
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje. 
Na opravnej skúške môže byť po sú-
hlase školy prítomný aj rodič. Je teda 
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu. 
Ak má žiak na konci školského roka 3 
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo 
iba dištančné vzdelávanie. 

Ak sa na úroveň pätorky dostal 
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné vý-
sledky, je na škole, aby zohľadnila ne-
dostatky dištančného vzdelávania. Ne-
verím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka 
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho 
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len 
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto 
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a do-
háňať učivo na úkor kvality. Ak z tých-
to dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia 
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči 
známke do troch dní po vysvedčení. 
Predpokladá to však zvládnutie polroč-
ného učiva na komisionálnej skúške.

Epidemické opatrenia ohrozili 
psychiku našich žiakov, a preto treba 
mať stále na vedomí to, že sme zažili 
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši po-
kojne, s porozumením a ľudsky.      

Prepadnutí a ako neprepadnúť 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Letný slnovrat a začiatok astrono-
mického leta je tu. 21. júna máme 
najviac hodín slnečného svetla za 
deň a najkratšiu noc. 

Letný slnovrat sa oslavuje na celom 
svete už od nepamäti a pre Slovanov 
bol jednou z najvýznamnejších uda-
lostí roka. Je oslavou Slnka ako zdroja 
života na Zemi, ktoré vplýva na plod-
nosť, úrodu a tým aj dostatok obživy 
pre ľudí. Naši predkovia si ctili Slnko 
ako zdroj života na Zemi. Od Slnka zá-
visela úroda na poliach, podľa neho a 
jeho brata Mesiaca sa určoval čas. Po-
slaním slnovratových tradícii a zvykov 
bolo magicky zaistiť zdarný priebeh 
leta a proces zrenia s dostatkom vlahy 
(kúpanie), tepla (motív ohňa) a plodivej 
sily (sexuálna uvoľnenosť).

Letný slnovrat (21.júna) a deň svä-
tého Jána Krstiteľa (24. júna) sa spojili 
až v dobe, kedy do našej oblasti preni-
kalo kresťanstvo.

Preto aj spomínané pálenie ohňov. 
Vatry boli menšie, ako v súčasnosti. 
Také, aby sa dali preskočiť. Preskako-
vaním ohňov si mladí dokazovali svoju 
šikovnosť a obratnosť. Na pripomenu-
tie si sily slnka, ktoré bolo v tento deň 
na vrchole a odteraz už len klesalo, 
púšťali ľudia z vrchov do dolín zapá-
lené kolesá. Do ohňa sa hádzal chlieb 
alebo posúch na znak obetovania, ako 
bolo zvykom v pohanských kulturách. 
Oheň mal tiež privolať dážď a popol z 

neho rozsypaný na role ochraňoval 
úrodu.

Oheň však nebol jediným uctieva-
ným živlom. V tento deň sa naši pred-
kovia s obľubou kúpali v riekach a po-
tokoch. Išlo o prvé kúpanie pod holým 
nebom.

Naši predkovia najkratšej noci v 
roku pripisovali takú čarovnú moc, 
že počas nej chodili zbierať bylinky. 
Tieto byliny boli samozrejme kúzelné. 
Okrem nich ľudia zbierali aj rosu, kto-
rá mala údajne liečiť. Chceš si privolať 
šťastie? Jednoducho si v tento deň chyť 
svätojánsku mušku a nos ju stále so 
sebou. Účinok je porovnateľný so štvor-
lístkom. Na svätého Jána sa tiež otvá-
rala zem a vydávala na povrch svoje 
poklady, ktoré mohol nájsť len človek 
statočný s čistým srdcom.

Prišiel cirkus leto
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19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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Pripomenieme si ich už tento ví-
kend. Ide o medzinárodný deň, ta-
kže sa považuje za výnimočný deň 
nielen na Slovensku, ale aj v mno-
hých ďalších krajinách na svete.

Tradícia Dňa otcov vznikla v mes-
te Spokane v štáte Washington, už v 
roku 1910. Američanka Sonora Smart 
Doddová si chcela uctiť všetkých ot-
cov, ako bol ten jej. Veterán občianskej 
vojny William Jackson Smart po smrti 
manželky musel vychovávať šesť detí 
sám. Sonora vnímala svojho otca ako 
hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že 
matky majú svoj sviatok, navrhla, aby 
podobný mali aj všetci otcovia. Prvá 
neoficiálna oslava sa konala v deň 
narodenín Sonorinho otca 19. júna 
1910. Popularita sviatku narastala a 
tretia júnová nedeľa sa postupne stala 
sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 
prezident Lyndon Johnson podpísal 
prezidentské vyhlásenie, v ktorom 
určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny 
sviatok Dňa otcov.

V našich končinách sa mu zatiaľ 
nepripisuje veľká dôležitosť, ide žiaľ 
iba o symbolické pripomenutie. Z tejto 
kategórie sviatkov a symbolických dní 
sa u nás skôr oslavuje Deň matiek a Me-

dzinárodný deň žien. Otcovia sú v tom-
to ohľade ukrátení. A zjavne neprávom. 
Koľko otcov sa stará o neúplné rodiny? 
Koľkí muži pracujú, vychovávajú deti 
a udržiavajú v chode domácnosť aj po 
nejakom smutnom odchode manžel-
ky? Dnes už to nie je ako dávno pred 
možno stáročiami, že otec rodiny neve-
del ani namiešať vaječnú smaženicu. 
Mnohí učitelia by vedeli rozprávať, ako 
dokonale zaopatrené sú deti, o ktoré sa 
starajú iba otcovia.

Mnohí z nás otcov už nemajú. Mož-
no stojí za to zájsť navštíviť počas tohto 
víkendu miesto ich posledného odpo-
činku a zaspomínať s vďakou.

Dátum Dňa otcov nie je stále rov-
naký, nakoľko vždy pripadá na tretiu 
júnovú nedeľu. Tento rok mu teda patrí 
dátum nedeľa 20. júna 2021.

Deň, ktorý patrí otcom

» red
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• 1-14 dňové   Brojlerové kačice
• 1-14 dňové  Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

42,-€
(voľne ložený)

Doprava sa účtuje zvlášť

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 8
0
12
10
0
2
2

Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY
• pozinkované
• poplastované
• oborové pletivá
• brány 1 a 2 krídlové

• RÚRE, PLECHY, JOKLE
• NOSNÍKY: U, I, H
• TYČE: - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME

K VÁM DOMOV

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

• betónová oceľ a zvarované siete
• kované polotovary na výrobu brán a zábradlí
• elektrické motory na krídlové a posuvné brány
• ťahokovy, dierované plechy, pozinkované rošty
• zámočnícke práce a výroba oceľových konštrukcií

Továrenská 3687/68 B
Zlaté Moravce

8
0
12
10
0
0
7
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V malebnom prostredí stredného 
Považia, severovýchodne od Nové-
ho Mesta nad Váhom sa na vápen-
covom brale vypína hrad Beckov. 
Jeho studňu stráži drak menom 
Blundus a v hradnej kaplnke pre-
býva zázračná Beckovská madona.

K hradu Beckov vedie asfaltová ces-
ta s bezbariérovým prístupom priamo 
z obce Beckov. Začína na východnom 
konci námestia so súsoším Najsvätejšej 
Trojice, vedie popri kostole sv. Štefana 
kráľa a dovedie vás až ku križovatke. 
Odbočením vľavo sa po vydláždenej 
ceste dostanete k hradu. Od obecného 
námestia tam prídete pešo za približne 5 
minút a cesta je vhodná pre všetky veko-
vé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo-
je bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich 
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

Zaujme katapult, kováčska 
vyhňa aj Beckovská madona

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho 
areálu jeden turistický okruh. Na dol-
nom nádvorí isto zaujme obliehací stroj 
– katapult aj jedinečné kováčske rekor-
dy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu, 
kde uvidíte ukážky tradičných techník, 
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú min-
cu s beckovským motívom. V priľahlých 

objektoch sa nachádza Expozícia arche-
ológie a stavebného vývoja opráv na hra-
de, v ktorej nájdete zbierkové predmety 
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich 
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na 
drevenú sochu draka menom Blundus, 
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke 
môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy 
známej ako Beckovská madona. V hor-
nom hrade sa môžete tešiť na výstavu 
stredovekej hygieny a kúpeľníctva a ob-
javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánsz-
keho, beckovského rodáka a najznámej-
šieho uhorského maliara.

Pre záujemcov majú na hrade Beckov 
nachystané aj špeciálne prehliadky so 
sprievodcom a počas celej sezóny pri-
pravujú pre návštevníkov množstvo pú-
tavých podujatí.

Hrad Beckov sa môže pýšiť 
bohatou históriou

Hrad Beckov je národnou kultúrnou 
pamiatkou a prvé písomné zmienky o 
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského 
kráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. sto-
ročia boli vybudované najmä priestory 
horného hradu a severný palác a na 
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod-
nej časti horného hradu postavená úto-
čisková veža. V 14. storočí využil mocen-

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák 
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal 
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiah-
lej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom 
hradu stal veľmož poľského pôvodu Sti-
bor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje 
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohat-
stvo zároveň investoval do majestátnej 
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte 
zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mo-
tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela 
Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvost-
ný inventár kaplnky patrila predovšet-
kým socha Madony, vyrobená zo vzác-
neho limbového dreva. Rod Stiborovcov 
však spravoval hrad iba do roku 1434, 
keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší. 
Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto 

významného rodu. O tri roky neskôr da-
roval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlo-
vi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento 
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov 
až kým ich nepostretol rovnaký osud 
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli 
po meči. V roku 1729 sa na hrad prenie-
sol požiar z mestečka a hrad ako obytné 
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske 
záchranné práce prebehli už v roku 
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná 
strecha v snahe zachrániť zbytky muro-
vanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no 
najmä archeologický výskum, prebehli v 
70. rokoch minulého storočia, čo umož-
nilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.

Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho 
bohatú históriu

ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič
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Tak, ako v letnom období by z hľa-
diska prevencie malo byť tabu kon-
zumovanie majonézových šalátov, 
o to viac je lepšie pridávať na jedál-
ny lístok šaláty zelené.

Hlávkový šalát je v lete súčasťou 
takmer každého zeleninového tanie-
ra, alebo aspoň vizuálnym spestrením 
našich pokrmov. Jeho hodnota je však 
väčšia ako len ozdobná, pretože obsa-
huje množstvo zdraviu prospešných 
látok.

Šalát objavili a kultivovali už starí 
Egypťania, využívali aj semená tejto 
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho 
spoznali aj Gréci a Rimania. V 18. sto-
ročí už bolo rozšírené jeho pestovanie 
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať 
z rôznych kultivarov hlávkového šalá-
tu – cukrový, červenkastý, kučeravý, 
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalá-
t.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamí-
nov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný 
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka, 
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho 
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka 
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová 
z Poradne zdravia.

Konzumácia šalátu nám môže po-
môcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní 
náš imunitný systém, odstráni únavu, 
podporí okysličenie buniek, zabezpečí 
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom 

organizme, posilní nervy a pre nízky 
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii 
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým 
viac obsahuje antioxidantov a tie za-
braňujú vzniku zápalových procesov.

Vitamín C a betakarotén v šaláte 
chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje 
prietok krvi a tým zabraňuje vzniku in-
farktu. Draslík prítomný v hlávkovom 
šaláte znižuje krvný tlak a výhodný 
pomer omega-3 a omega-6 mastných 
kyselín má priaznivý vplyv na zvyšo-
vanie hladiny HDL cholesterolu(„dob-
rého cholesterolu“) a zároveň na zníže-
nie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
Je preukázané, že zelená zelenina zni-
žuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dô-
vodom je nízky glykemický index, 
ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny 
cukru v krvi.  

Nezabúdajte na konzumáciu 
hlávkového šalátu

» red  Zdroj: Fb RUVZ BA

Platnosť certifikátu pre vydávanie 
e-podpisu na občianskych preu-
kazoch a cudzineckých dokladoch 
končí 26. júna, používať vydané 
certifikáty však bude možné až do 
konca roku 2022

26. 05. 2021

Od 21. júna 2021 začína minister-
stvo vnútra vydávať občianske preuka-
zy a povolenia na pobyt cudzinca s no-
vým čipom. Doterajšiemu zariadeniu 
pre e-podpis totiž 26. júna končí 5-roč-
ná certifikácia a už nebude možné naň 
vydávať certifikáty pre kvalifikovaný 
e-podpis.

Doklady vydávané po 26. júni budú 
mať implementované nové zariadenie. 

Ak občan či cudzinec potrebuje 
elektronický podpis, môže si do 25. 
júna jednoducho a online z pohodlia 
domova nainštalovať certifikáty pre 
jeho tvorbu prostredníctvom Aplikácie 
pre eID. Certifikáty pre elektronické 
podpisy na súčasných dokladoch vy-
dané do 25. júna bude totiž možné po-
užívať až do konca roku 2022.

Aké situácie môžu nastať?
 - držitelia, ktorí majú súčasné elektro-
nické identifikačné karty, a majú na 
nich vydané certifikáty, môžu ich na-
ďalej používať pre elektronické podpi-
sovanie do konca roku 2022;
- držitelia, ktorí majú súčasné elektro-

nické identifikačné karty, a nemajú vy-
dané certifikáty, môžu si ich pomocou 
aplikácie nahrať do 25. júna 2021, budú 
im platiť do konca roku 2022;
- držitelia, ktorí majú súčasné elektro-
nické identifikačné karty bez certifiká-
tov, a nenahrajú si ich pomocou apliká-
cie do 25. júna 2021, si v prípade potreby 
e-podpisu budú musieť vymeniť ob-
čiansky preukaz či doklad o pobyte cu-
dzinca za správny poplatok, tí, ktorým 
MV SR vydá elektronickú identifikačnú 
kartu po 26. júni, budú môcť získať bez-
platne certifikáty pre e-podpis.

Jeden z posledných krokov pri in-
štalácii certifikátov pomocou Aplikácie 
pre eID

Certifikáty pre elektronický pod-
pis Slovenská republika, na rozdiel 
od iných krajín, vydáva občanom i 
cudzincom registrovaným na Sloven-
sku bezplatne. V súčasnosti ich môže 
používať viac ako 480-tisíc Slovákov a 
takmer 7-tisíc cudzincov.

Kvalifikovaný elektronický pod-
pis plnohodnotne nahrádza v prostredí 
e-Governmentu klasický vlastnoručný 
podpis v štandardnom papierovom či 
osobnom styku s úradmi. Okrem času 
sa jeho používaním ušetrí na správ-
nych poplatkoch – pri použití e-služby 
správne poplatky klesajú o polovicu 
(najviac však do výšky 70 eur).

Pozor, zmena v platnosti 
občianskych preukazov!

» Zdroj: PZ SR
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ
OMIETKY • STIERKY
DLAŽBY • OBKLADY
MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

2
5

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091
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VODIČ  
KAMIÓNA

3000€ - 3500€  brutto

Garancia od 2000€  netto
Základná znalosť nemeckého, 

alebo anglického jazyka

Nemecká pracovná zmluva

 Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu 

Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

Práca 

v Nemecku
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 

  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 

  NA ŽIVNOSŤ


