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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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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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Potrebujete riešiť poistnú udalosť ?

0918 951 688 , servis@autoextra.sk
Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE

ROVNACÍ RÁM

Náhradné vozidlo ?  My to vyriešime za Vás !

LAKOVACÍ BOX
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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia 
pre páleničiarsku sezónu 2021/2022, ktorá v našej 
Pálenici začína dňom 03.08.2021. Minimálne množ-
stvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 

množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l. 

V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 
0908 473 010 alebo prostredníctvom e-mailu 

na stevojozef@gmail.com alebo prostredníctvom 
kontaktného formulára na mojej stránke 

https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/. 

Teším sa na stretnutie s vami.

Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm

sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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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)

Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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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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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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Finančná OCHRANA slušných pred
BANKAMI, DRAŽBAMI a SÚDMI !
! Stačí zavolať na 0905 638 627 !
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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
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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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
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Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s 
Advokátskou kanceláriou CIMMER-
MANN aj v mesiaci júl 2021 zabezpeču-
je pre obyvateľov, ktorí majú na území 
mesta o okresu Zlaté Moravce trvalý 
pobyt, bezplatné právne poradenstvo.

Obyvatelia môžu uvedenú službu 
využiť v nasledujúcich termínoch:

21.07.2021 (STREDA) 15:00 - 16:00

28.07.2021 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté 
Moravce 1. 
p o s c h o d i e 
- zasadacia 
miestnosť

Potrebujete právnika? Mesto Zlaté 
Moravce aj v mesiaci júl zabezpečilo 
bezplatné právne poradenstvo

» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce 8
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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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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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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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SLUŽBY
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ 
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 JAWA 05, 
JAWA 20, JAWA 21, MUSTANG MO-
PED STADION JAWA 90, ROADSTER 
CROSS SIMSON ENDURO ELECTRO-
NIC AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915 
215 406

byty/predaj 3
» Predám v ZM 2-izb. byt+log-
gia. Cena 61000. Tel. 0918 142 
619

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

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

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
» Kúpim baterku do HP Note-
booka alebo samotný Hp PRE-
SARIO Notebook, Smartfon a 
SMART hodinky. Tel. 0910 277 732

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY VY-
ZNAMENANIA A INÉ 0903 868 361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽU-
DOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 56r hľadá priateľku 0917 049 
831
» Vzdelaný seriózny muž hľadá 
podobnú 60+  SMS 0949 516 743
59r hľadá ženu do 60r. ok.ZM. 
0949 563 315
» 51 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 7Or. 
0907 119 860

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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Či už sa v tomto roku chystáte stráviť 
dovolenku v  zahraničí alebo zostať 
na Slovensku a objavovať jeho krásy, 
v každom prípade máte zrejme naplá-
nované dni, kedy chcete jednoducho 
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a  od-
dýchnuť si od bežného zhonu a kaž-
dodenných povinností. 

Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy-
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si 
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. 
Chce to od nás aj samotný Boh. 

Nemali by sme zabúdať, že prvým 
dňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore-
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. 
Aj preto je v niektorých kalendároch až 
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd-
ni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď 
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč-
nými starosťami. Namiesto toho sa rad-
šej úplne vedome ponorte do oddychu, s 
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti 
a  vychutnávajte si dobrá a  krásy, ktoré 
pre vás Boh stvoril ako dar. 
Venujte sa činnostiam, ktoré občer-
stvujú a oživujú vašu dušu. 

Dovolenka či prázdniny nemajú byť 
o  prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“ 
ktorá len na krátky čas zadrží všetky 
vaše povinnosti a po návrate ich na vás 
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ-
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa 
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu, 
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel 
a krásu. Venujte sa preto počas svojej do-
volenky činnostiam, ktoré máte naozaj 
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť 
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť. 
Neberte si voľno od konania dobra. 

Dovolenka nie je výhovorkou pre naše 
neresti ani  pre zbytočnú sústredenosť 
na samých seba. Nehodnoťte kvalitu 
svojich prázdninových zážitkov výškou 
utratenej sumy, množstvom zakúpených 
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek. 
Ak chcete byť v  závere dovolenky nao-
zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj 
druhým – a  možno práve tým, ktorí sú 
na tom horšie ako vy. Napríklad niekam 
pozvite osamelého priateľa či známe-
ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí 
pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej 
zmrzliny či suveníru, a urobte radosť nie-
komu, kto potrebuje pomoc. 
www.acnslovensko.sk. 

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť 
prázdninové dni

» Zdroj: ACN
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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
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Tel:0905 267 750 Z.Moravce

18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti

Keď ľudia dúfajú v  lepšiu budúcnosť 
hovoríme o  nádeji. Veriaci definujú 
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám 
Boh vložil do srdca. 

Má nás  inšpirovať a  ochraňovať od 
opustenosti, a  malomyseľnosti. Niekto 
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. 
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom 
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde-
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá 
hranice, ak sa otvoríme Bohu.

Stretol som nedávno muža. Vyža-
roval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí 
po krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša 
sa v  nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na 
mesiáša, zatiaľ je skôr v  pozícii Dávida. 
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, 
lží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity 
a hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu 
k lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva 
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich 
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme-
na obrovského a  zotrvačného kolosu. 
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej 
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že 
žijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu 
a  ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze 
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, 
aby sme náš vymedzený čas premenili na 
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná-

deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho 

pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech 
prinášam lásku; tam, kde je urážka, 
nech prinášam odpustenie; tam, kde je 
pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, 
nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde 
je smútok, radosť. Takto sa modlieval  sv. 
František z Assisi. Takto by sme sa dnes 
mali modliť na Slovensku a  premieňať 
slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj, 
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať 
vieru a prinášať nádej.

Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v sku-
točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku 
aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôže-
me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj 
on mohol sedieť doma so svojou manžel-
kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a po-
kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadáva-
jú mu a  hovoria, že to 
nedokáže. Dajme mu 
šancu a  pomôžme 
mu s krížom, ktorý si 
zobral na seba. Naša 
krajina potrebuje vie-
ru, lásku a  nádej 
viac ako rast 
HDP.

Nádej

» Ján Košturiak

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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Vydajte sa na potulky do prekrásne-
ho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov 
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou 
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej 
môžete obdivovať množstvo ďalších 
hradov, hrádkov, strážnych veží, 
opevnených miest či kláštorov.

Hrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom 

brale na pravom brehu Hrona a postavi-
li ho začiatkom 14. storočia ako súčasť 
ochrany stredoslovenských banských 
miest.

Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni-

te v obci Revištské Podzámčie. Cesta k 
zrúcanine vedie nenáročným terénom, 
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis-
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie 
deti. Povedie vás náučným chodníkom 
pod názvom Majitelia hradu Revište, na 
ktorom je osadených osem informač-
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo 
severnej veže hradu sú v prípade priaz-
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00 
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup-
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé 
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na 
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad kedysi...
Hrad Revište postavili začiatkom 14. 

storočia a jeho podobu určoval úzky 
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste 
z obranných dôvodov prerušili mohut-
nou priekopou. Nad ňou sa nachádza-
la hranolová obytná veža. Z juhu sa na 
vežu napájal hradbový múr vymedzujú-
ci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od 
začiatku bola súčasťou nádvoria cister-
na, ktorá sa zachovala dodnes.

Hrad Šášov
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov 

z hradu Revište, ale svoju cestu za krá-
sami slovenských hradov ešte nechcete 
ukončiť, vydajte sa na len približne 15 
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypí-
najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale 
priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu 
sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá 
časť, plná zaujímavých architektonic-
kých detailov. Ak budete mať šťastie, 
ako prvé vás na mieste privítajú kozy, 
ktoré tam našli svoj domov.

Ako sa tam dostať...
Na Šášovský hrad môžete vyraziť 

priamo z obce Šášovské Podhradie, 
odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno 
značená turistická trasa. Počítajte s tým, 
že výstup k hradu je o čosi náročnejší, 

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na za-
čiatku turistického chodníka je osade-
ná informačná tabuľa, ktorá informuje 
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na 
hrad Šášov zároveň nájdete informač-
nú turistickú kanceláriu, ktorú tam v 
jednom z domov zriadilo Združenie na 
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci 
hradu si môžu v našej expozícii pod 
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov 
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u 
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pa-
mätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič 
zo Združenie na záchranu hradu Šášov. 

Turistická kancelária býva v prípade 
priaznivého počasia otvorená počas ví-
kendov.

Hrad kedysi...
Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu 

Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský 
hradný pán, pretože mu vraj dvorný 
blázon počas poľovačky na medvede 
zachránil život.

zdroj informácií OOCR Región Gron, 
hrady-zamky.sk, Oz Združenie 

na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej 
hradnej cesty

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Hrad Revište.                          foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík



ZM21-28 strana- 7

ŠKOLOVEDA / ZAMESTNANIE, KULTÚRA, RELAXZLATOMORAVSKO
7

5
2
-0
1
0
7

ČO PONÚKAME ?
• Práca v stabilnej spoločnosti
• Kariérny rast
• Motivujúce finančné ohodnotenie
• Zabezpečenie ubytovania
• Stravné a príspevok na cestovanie
• Individuálny prístup
• Absolvovanie certifikovaných školení

ČO OČAKÁVAME ?
• SŠ so strojárskym zameraním
• Manuálna zručnosť
• Čítanie technických výkresov - výhodou
• Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Spoľahlivosť a flexibilitu
• Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Chuť pracovať

PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

HĽADÁ nových kolegov na pozície 
montér  • zvárač • vedúci montér

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP) 
Výška mzdy sa pohybuje v závislosti od skúseností a zručností uchádzača.

Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie 

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby 
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a 

demontáží oceľových konštrukcií.

V nedávnom článku som písal, že 
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden 
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemo-
tivujú kvalitných a perspektívnych 
pedagógov. 

To sa prejavuje na citeľnom nedo-
statku učiteľov niektorých aprobácií vo 
viacerých regiónoch. Spravidla ide o 
jazykárov, informatikov, matematikov, 
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, kto-
ré majú žiakov motivovať k štúdiu ne-
dostatkových informačno-technických 
povolaní.  Neadekvátny plat učiteľov 
spôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný 
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť ne-
odborne, čo nie je cestou k potrebnému 
zlepšovaniu kvality vzdelávania.

Zvyšovanie platov sa občas realizu-
je, no zväčša ide o symbolické percentá, 
čím sa  kompenzuje neustále zvyšovanie 
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce 
pre politikov nepopulárnym krokom, no 
isto by pomohlo situácii, ktorá sa kaž-
dým rokom zhoršuje. Nedostatok učite-
ľov závažným spôsobom poškodí celú 
spoločnosť, nech si akokoľvek laická ve-
rejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme 
prázdniny a o druhej bežíme domov. 
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj 
o celej generácii. Len si spomeňte na to, 

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažova-
li na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj 
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal. 

V súčasnosti ministerstvo školstva 
pripravuje plány na zlepšenie vzdeláva-
nia: skupinové vyučovanie, zlučovanie 
ročníkov, zavedenie inklúzie, odstráne-
nie memorovania a pod. Keď si povedia, 
že to majú hotové, jednoducho to zavedú 
a školy nech si poradia, ako chcú. Popri 
tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú 
prvoradé.

Takto sa náprava školstva nerobí. 
Potrebná je finančná motivácia učite-
ľa. Potom okamžitý zásah do prípravy 
budúcich pedagógov, do prijímania 
študentov učiteľstva a kvalitné inštruk-
cie od kvalitných odborníkov pre sú-
časných učiteľov. A k tomu všetkému 
špičkovú odbornú metodiku a systém 
fungovania škôl.

Nemôže sa stať, že sa nastolí nový 
spôsob vyučovania bez súvislostí s 
tými, čo budú vykonávateľmi zmien - 
pedagógmi. A keďže si politici chcú pri-
písať politické body za „reformu“, som 
presvedčený, že svoje výplody jednodu-
cho hodia do aktuálneho stavu škôl.

Meníme vám školstvo bez vás   

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, 

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných cel-
kov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť 
priestorov v budove školy, s. č. 1553, parc. č. 1538/2, na ulici 1. mája č. 22, k. ú. Zlaté Moravce, 
s výmerou 58 m², vhodné na kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu na jeden rok, s ce-
nou nájmu minimálne 24,- €/m²/rok.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle  § 9a 
ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. 
predpisov 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola technická, 
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, do 01.08.2021, v označenej obálke: “NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“

Termín obhliadky: 19.07.2021

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov. 
Bližšie inf. na tel. č. +421 37 640 35 21, Ing. Krajčová Anna

23. júla 1992  
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského 
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

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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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

4
2

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

8
5
_
0
5
0
9


