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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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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.� Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

� Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 

až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 

až 40€/g.
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26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalostiZLATÉ MORAVCE, Továrenská 33
0902 250 250, predaj@autoextra.sk
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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

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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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
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ANTÉNY
SATELITY

OBCHOD
SERVIS

0907 771 104

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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Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekde som to čítal v pondelok, v 
deň letného slnovratu. Poznajúc au-
tora a jeho myslenie, vzal som to s 
nadhľadom.

Stalo sa nejakým divným zvykom, 
že nežijeme v prítomnosti, ale sme mi-
nimálne o pol roka napred. Už od feb-
ruára nás médiá, ich redaktori a mo-
derátori vyháňajú na letné dovolenky, 
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna 
sa začína iba v týchto chvíľach, ale 
médiá nás už zasypávajú poplašnými 
správami o jej konci (fakt ide o skut-
kovú podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, ale nikomu to ne-
prekáža), že – citujem - „sa na nás valí 
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam 
sa podela taká Gama, lebo Delta je až 
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom, 
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupá-
kov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť, 
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu 
do obývačky, do hrnca. 

Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol 
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť 
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale 
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa 
začalo leto a nemocnice sa našťastie 
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a 
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť. 

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“. 
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol 
roka spravíme to a tamto, že zavedieme 
taký predpis a zákon. Analyzujeme, 
sondujeme, modelujeme, pripravujeme 
ale v zásade okrem toho už nerobíme 
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v 
prítomnosti a s veľkým nasadením.

Slovensko má nesmierne veľa 
múdrych a šikovných ľudí. Len ško-
da je, že sú v akomsi exile. Múdrych a 
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani 
v parlamente, dokonca už ani v tých 
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na 
prvý pohľad, ale fakt ich máme na roz-
dávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo 
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne 
presvedčení, že to tak bude, lebo to ho-
voria oni.

Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo 
som chcel naznačiť týmto redakčným 
slovom, potom vy medzi 
nich nepatríte. Vy žijete, 
pracujete, snažíte sa, te-
šíte sa a vy aj smútite. Tu 
a teraz. V reálnom čase a 
priestore, v realite živo-
ta.

S pozdravom
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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

5
9
-2
1
0

0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie 
   týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať 
   nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok 
   pred Vašou konkurenciou

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

ZLATOMORAVSKO
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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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Zemné a výkopové práce

Preprava 

sypkých 

materiálov 

do 16t

 0902 401 685
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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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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

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

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

NOSIČE BICYKLOVSTREŠNÉ BOXY

PREDAJ - PORADENSTVO • IHNEĎ K ODBERU

Továrenská 1264, Zlaté Moravce
      0915 207 784 • 0905 186 682
      www.swingpneu.sk      
      Autocentrum SWING
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ 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)

260€

0911 041 654

420€

275€

460€

DREVO
EXPRESS
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„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš 
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, 
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford. 

On sám toho dokázal veľa. Poznám 
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Že-
levčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú 
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno 
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spo-
lupracujem s kňazom, ktorý s  ľuďmi na 
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj 
kamarát sa v  škole nevedel sústrediť, 
mal problémy s čítaním a zajakával sa od 
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a na-
písal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý 
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo vä-
zení stretol Boha, postavil sa na „nohy“ 
a  študuje Tomáša Akvinského. Niekedy 
radia deťom učitelia alebo rodičia, že nie-
čo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo 
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto 
odvahu na objavovanie svojich talentov 
a prekonávanie prekážok. 

Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké 
obmedzenia, nevynikali a  nakoniec do-
kázali veľké veci. Motivovali ich prekážky 
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí 
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali. 
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa kon-
frontácie s prekážkami a problémami. 

Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa 

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý 
z nás má neuveriteľný potenciál. Objaví-
me ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do 
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť 
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pra-
covať.

Učitelia, namiesto hľadania toho, čo 
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im obja-
vovať ich talenty. Rodičia, posilnite od-
vahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej 
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých 
dojmov a  predsudkov, ale povzbudzuj-
me ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté 
v  každom človeku. Je užitočné hľadať 
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci 
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru 
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme 
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet. 
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie 
ako kritika. Povedať slabým, že to doká-
žu, je lepšie, ako ich 
presviedčať o  opaku. 
Sme Božie deti a do-
kážeme viac, ako 
si vieme predstaviť. 
Len musíme prekonať 
strach a  niektoré 
zlozvyky.

Dokážeš to!

» Ján Košturiak

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa/ ČZ/ 
Babetta/ Stadion/ Simson aj 
iné 0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 0949 
350 195
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON BABETA AJ POKA-
ZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915 215  406
» Kúpim moped BABETU, jawa, 
Pionier a staré auto, skoda, 
trabant, lada 0918 383 828

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

byty/prenájom 4
» Prenájom pekného plne za-
riadeného 3-izb. bytu na klo-
kocine. 500 e vrátane en. 2x tv 
práčka chladnička mikrovlnka 
káblovka pivnica. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6
» Predám pozemok s malým 
domčekom. 0904 533 913

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

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047
» 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
» 46 ročný ženatý hľadá kama-
rátku aj staršiu 0907 328 041
» 56r hľadá priateľku 0917 049 831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 
724 181

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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Rodičia sa snažia deťom naplniť čas 
letných prázdnin zážitkami a zmys-
luplnými činnosťami, keďže nuda 
pri tínedžeroch podnecuje rizikové 
správanie. Zároveň však nemajú toľ-
ko dovolenky, tak sa musia spolie-
hať na iných, ktorí sa venujú deťom. 

Jednou z možností sú pobytové tá-
bory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia 
aspoň na krátky čas oddýchli od výcho-
vy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A 
hlavne, dobre pripravený tábor môže 
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v 
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer 
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a 
môžu napáchať trvalé škody.  

Verím, že väčšina táborov je kvalit-
ná, profesionálna a drží sa pedagogic-
kých zásad. Avšak pravidelne počúva-
me to, že sa objavujú zneužívania detí, 
príp. sú v tábore umožnené prejavy 
správania, ktoré sú neprípustné (napr. 
pohlavný styk medzi deťmi). Momen-
tálne máme kauzu s ústavným činite-
ľom. Ale o koľkých priestupkoch voči 
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o poru-
šovanie sexuálnych tabu. V táboroch 
máme aj šikanovanie, násilie, vulgár-
ne správanie, sexizmus, vandalizmus 
a pod. Čím slabší program tábora, tým 
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsy-
chologické. A pri množstve detí to môže 
mať obludné rozmery. 

Ak sa v škole deje podobné, sú mož-
nosti, ako to riešiť. A hlavne máme na 

to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch, 
ktoré majú na starosti mnoho detí (!) 
v rôznom veku nie je podmienka mať 
pedagogické alebo náležité vzdelanie, 
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľ-
vek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť 
aj skupina iba so vzdelaním zo základ-
nej školy, teda bez odborného profilu. 
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše 
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí 
ľudia s malým vekovým odstupom od 
táborových detí, čo vnímam tiež ako 
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine. 
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že 
realizujú pre animátorov školenia, ale 
zase je možnosť, že ich školí človek bez 
náležitého vzdelania. Vedomie, že odo-
vzdávam dieťa ľuďom bez odborných 
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú 
dôveru. Lebo práve ich absencia môže 
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škod-
livo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša 
dieťa nevychová. A absencia odborné-
ho vzdelania môže vyvolať rizikové si-
tuácie. Nehovoriac o tom, že niektorým 
táborom ide o komerčný zisk alebo o 
podsúvanie informácií, ktoré si ani ško-
ly nedovolia šíriť. 

Riešenie situácie je jednoduché: na-
riadiť povinnosť náležitého vzdelania. 
Tábor musí byť bezpečným miestom, 
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o 
profesionálne vedenie detí k zmyslupl-
nému využívaniu voľného času.   

Rizikové tábory?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Ak pijeme pre uhasenie smädu, tak 
rozhodne vždy vlažné alebo teplé 
nápoje. Studený nápoj nie sú naše 
bunky schopné vstrebať a tak si ich 
musí organizmus najskôr ohriať. 

A to nás nielen nezbaví smädu, ale 
aj nás to stojí nejakú energiu. Sliznice v 
ústach, hrtanu, žalúdka a čreva z toho 
tiež nie sú nadšené - nútime ich makať 
inak, než na čo sú stavané. Najdôleži-
tejšie ale je, že ako je nápoj pripravený 
pre príjem bunkou, zaberie to nejaký 
čas a za tú dobu sa môže náš organiz-
mus dostať do vodného deficitu - de-
hydrovať.

Ak v lete pijete len studené nápoje a 
pijete ich veľa, možno sa čudujete, pre-
čo máte stále smäd - no teraz už asi aj 
viete prečo!

Oveľa lepšie ako s veľkým pohárom 
oroseného nápoja v horúčavách pocho-
díme s horúcimi nápojmi, ako je čaj, 
pretože jeho pitie môže účinne ochladiť 
rozhorúčený organizmus. Chladený 
nápoj – na rozdiel od verejnej mien-
ky – prináša úľavu len na pár minút.
Krátkodobo totiž vyvoláva príjemný 
pocit. Kapiláry v koži sa zúžia, potenie 
sa zmierni a príjemný studený pocit 
preniká naším telom.  Toto však trvá 
len niekoľko minút, potom sa vďaka 
poteniu zníži hladina tepla, to vedie k 
zvýšeniu telesnej teploty, čo je škodlivé  
z pohľadu fungovania organizmu.

Ak sa v lete počas horúčavy alebo 

namáhavej činnosti napijete teplej te-
kutiny, oklamete mozog: v skutočnosti 
je nutné oklamať zmyslové receptory, 
ktoré registrujú v ústach a v žalúdku 
zvýšené vnútorné teplo a vzápätí sa  
potné žľazy okamžite  aktivujú. Ten-
to proces ochladí preto, lebo počas 
„umelo“ vyvolaného potenia počas 
niekoľkých minút  sa organizmus zbaví 
väčšieho množstva tepla, než o koľko 
sa zvýšila telesná teplota v dôsledku 
horúceho nápoja. Toto teplo je veľká 
úľava pre organizmus: v skutočnosti je 
teplý nápoj skutočný letný osviežovač. 
Nie náhodou v púštnych krajinách pijú 
s obľubou v lete horúci čerstvo uvarený 
čaj.

Pozor však na jednu zásadu – pou-
žívajte oblečenie, ktoré nebráni poteniu 
sa vášho tela. Vzdušné, nepriliehavé.

Prečo sme v lete stále smädní

» red
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(areál BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 

• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919
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Nafukovací bazén

HECHT 3609 BLUESEA

www.trtechnic.sk

Lord R3

Chladnička
 Zľavnené spotrebiče

149,00 €

MEXEN sprchový žľab
NEREZ WALL 800 BLACK

Kupelnet.net

90,00 €

EKolobežka Scooter5,
5.2 Ah, dojazd 23 km

Profitent.sk

287,00 € 79,99 €

Chemoform pH mínus 
tekutý 1l

Čistá domácnosť

5,80 €

199,00€

Chemoform 
Chlórové tablety mini 20 g 

pomaly rozpustné (1 kg)
Čistá domácnosť

12,50 €

Set na čistenie grilov,
trúb a konvektomatov

Čistá domácnosť

10,00 €

Drevené svadobné

menovky
Amanitka Handmade

1,20 €

Každoročné téma je opäť tu. Možno 
aktuálnejšia, ako kedykoľvek pred 
rokmi. Mnohé domácnosti si v pande-
mických časoch adoptovali psíkov a 
dali im možnosť stať sa členmi rodín.

To je chválytebné, avšak, dovoľu-
jeme si menej skúseným chovateľom 
– začiatočníkom poradiť, ako sa starať 
o psíka v letných horúčavách. Či už 
doma, alebo na cestách, prípadne v 
čase venčenia.

V tropických horúčavách si psíko-
via najmä v bytoch a v mestských rodi-
nách sami neporadia.

Dostatok čerstvej vody je priorita. 
Psík musí mať primerane chladnú, nie 
celý deň naliatu vodu – v lete ju treba 
meniť oveľa častejšie. Ak ste doma, 
ponúknite mu občas vaňovú spechu, 
ale veľmi bude vďačný aj za uterák, 
namočený do chladnej vody. Položte 
na podlahu nejaký igelit, potom navlh-
čený uterák a uvidíte, že psík takýmto 
osviežením nepohrdne.

V zoologických záhradách dávajú 
zvieratám v horúčavách ich špeciálne 
„zmrzliny“. Kúsok schladenej dobrot-
ky, či už ako mäsko, alebo hocičo, čo 
má váš pes rád, mu spraví dobre. Také 
zverinová paštéta, vytiahnutá z chlad-
ničky je najideálnejšou psou zmrzli-
nou. Samozrejme, pri takomto občer-
stvení treba adekvátne znížiť denné 
dávky kŕmenia.

V aute je v lete z hľadiska dôleži-

tosti pes na prioritnom mieste. (Hneď 
po malých deťoch.) zastávky musíte 
robiť častejšie, počas každejmu treba 
ponúknuť primerane chladnú vodu. S 
klimatizáciou opatrne! Možno sa vám 
zdá, že príjemných 20 v kabíne, keď 
vonku je 35, je to najlepšie. Naopak – 
aj pre prepravované zvieratá je to nes-
mierne riziko.

Tak, ako u ľudí, platí to aj pre psí-
kov – rozhorúčení, dychčiaci, by nema-
li skočiť do potoka či jazera, hrozí riziko 
teplotného šoku. Najskôr psa ovlažte, 
namočte mu labky, hruď a keď začne 
pokojne dýchať, až potom ho pustite do 
vody.

Prechádzky so psíkom posúvajte 
do skorých ranných a neskorých ve-
černých hodín, poludňajšie obmedzte 
iba na jeho hygienické potreby. Vyhľa-
dávajte ploch s prírodným povrchom, 
asfaltu a betónu sa vyhýbajte. Na pre-
chádzky noste psíkovi zásobu vody, 
bud na napitie, alebo na zvlhčenie ko-
žúška.

Psíkovia a leto

» red

25 mimovládnych ochranárskych or-
ganizácií spustilo petíciu Osloboďme 
národné parky. Požadujú reformu ná-
rodných parkov a systémové zmeny v 
ochrane prírody na Slovensku.

Slovenské národné parky podľa inici-
átorov petície momentálne trpia nadmer-
nou ťažbou dreva a neustále pribúdajúcou 
výstavbou. Taktiež je v nich dovolené 
poľovať. Okrem toho ani jeden z nich ne-
spĺňa medzinárodný štandard Svetového 
zväzu ochrany prírody IUCN pre ochranu 
prírody v národných parkoch.

Prostredníctvom petície a s tým 
spojenej kampane chcú mimovládne 
organizácie vysvetľovať ľuďom, v čom je 
problém. „Vnímame obrovskú frustráciu 
verejnosti zo situácie v národných par-
koch. Ľudia síce vidia, že sa v nich všade 
ťaží a stále pribúdajú nové stavby, no ne-
chápu, prečo. V kampani sa im budeme 
snažiť vysvetliť, prečo je to tak a čo je po-
trebné zmeniť, aby národné parky mohli 
začať skutočne chrániť prírodu na svojom 
území a aby táto bola slobodná,“ uviedol 
pre hiking.dennikn.sk Marek Kuchta z 
iniciatívy My sme les.

Marek Kuchta podľa citovaného zdro-
ja verí, že sa im podarí dosiahnuť 100 000 
podpisov, aby sa návrhom zmien zaobe-
rala Národná rada SR.

Národné parky patria pod ochranu 
prírody, no tá o nich nerozhoduje

Petícia žiada prevod štátnych pozem-
kov pod správy národných parkov, vyrie-
šenie chýbajúcich zonácií či nedostatoč-
ných zákonných právomocí, kvôli ktorým 
národné parky nedokážu zakázať ťažbu 
dreva či zabrániť výstavbe na ich území.

Všetkých deväť národných parkov 
na Slovensku patrí pod štátnu ochranu 
prírody, príspevkovú organizáciu minis-
terstva životného prostredia. Riaditelia 
národných parkov však nemajú takmer 
žiadne právomoci. Pozemky, na ktorých 
majú chrániť prírodu, vlastnia buď súk-
romní vlastníci, alebo štát.

Petíciu vyhlásilo 25 mimovládnych 
ochranárskych organizácií a iniciatív, 
medzi nimi iniciatíva My sme les, občian-
ske združenie PRALES, lesoochranárske 
zoskupenie VLK, WWF Slovensko, SOS/
BirdLife Slovensko, BROZ - Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, Slo-
venský ochranársky snem, OZ pre Doli-
nu, iniciatíva Klíma ťa potrebuje a ďalšie.

Mimovládne organizácie spustili 
petíciu za funkčné národné parky

» red
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PRACOVNÍK ODPADOVÉHO

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Hrubá mzda:
900-1000 €

Miesto výkonu práce:
Nitra – priemyselný park

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KOSIT WEST s. r. o.  www.kositwest.sk   
sevcikova@kosit.sk   +421 911 124 316

HOSPODÁRSTVA
RADI VÁS PRIVÍTAME V NAŠOM TÍME
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VODIČ SKUPINY C
RADI VÁS PRIVÍTAME V NAŠOM TÍME

Podmienky:
Vodičský preukaz C, C1E,

tachografová karta,
kvalifi kačná karta vodiča,

osvedčenie o psychickej spôsobilosti.

Hrubá mzda: 1200 €
Miesto výkonu práce: Nitra a okolie

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KOSIT WEST s. r. o.  www.kositwest.sk   
sevcikova@kosit.sk   +421 911 124 316 7
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        

   
Mzda od: 4,50€/hod. brutto
Nástup ihneď.

0944 242 848    corado@corado.sk

Na ten úsmev sa zabudnúť nedá
Zdravotní klauni z Červeného nosa zažívajú 
pri svojej práci silné momenty, pri ktorých 
netreba slová, stačí si len užívať spoločnú 
radosť. Jeden taký moment sa odohral v ne-
mocnici v Levoči, ktorú vtedy Filip Lenárth, 
klaunským menom doktor Zlatko Bažant, 
navštívil prvýkrát a spomína si naň takto:

Klauniáda prebiehala normálne, detí bolo skôr 
menej. Postupne sme navštívili všetky izby na 
oddelení. Predtým, ako sme našu klauniádu 
ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre 
istotu sa spýtali: „To sú všetci?“ „Asi áno,“ odpo-
vedali, „už sú tu len maličké deti.“ „Môžeme im 
aspoň zaspievať?“ boli sme zvedaví.

A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými 
nemocničnými postieľkami. Sestričky sa práve 
v tej chvíli starali o dve bábätká. Tretie si len tak 

spokojne ležalo. Keď sme k nemu podišli, videli 
sme, že má sivé očká, zakalené, bez zreničiek. 
„Bábätko nevidí, pravdepodobne z vášho klau-
novania nebude mať veľký zážitok,“ povedala 
citlivo sestrička. Klaunská kolegyňa, sestrička 
Vydarená, k bábätku prišla bližšie a pohladila ho 
po rúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem ako 
je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho 
návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku, 
ktorú spievam aj doma svojim deťom tesne 
predtým, ako zaspia. „Čo to?“ pomyslel som si. 
Bábätko zrazu vyplazilo jazýček a vykúzlilo na 
celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete. 
„Ono sa usmieva? To som ešte nevidela!“ žasla 
jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej, zatiaľ čo 
bábätko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami. 
Vyzeralo, akoby skutočne tancovalo so sestrič-
kou Vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá!

Foto: Nemocnica AGEL Levoča

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666

ubytovanie vieme zabezpečiť

mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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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

Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom iba 

za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7., 
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk
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KŠX-DELTA, s.r.o.  prijme 
������������������

�����������

Výroba káblov 
na autobatérie

Základná mzda: 
20.000 - 25.000 �������������

Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:info.idelta@gmail.com
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