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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

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

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Máte pozitívny vzťah ku komunikácii ? • Príjemné vystupovanie ?
Znalosť základov marketingu ? • Orientáciu v online marketingu ?

Náplň práce:
• vyhladávanie kontaktov z voľne
   dostupných zdrojov (internet, sociálne siete a iné)
• komunikácia s potenciálnymi klientmi (mail, telefón)
• tvorba prezentácií (Powerpoint)
• práca s Facebook a Google Ads,
   Heureka a ďalšími systémami – základy
• riadenie spolupráce - dohľad nad podkladmi,
   výkazmi, objednávkami, faktúrami
• podieľanie sa na administratívnych prácach spojených
   s chodom pobočky (pošta, banka)

Mzdové podmienky (brutto):
800 EUR/mesiac + odmeny za výsledky

Termín nástupu: ihneď, alebo dohodou

Tak poďte k nám zabávať sa prácou

Životopis a krátky motivačný list o Vašich skúsenostiach z online marketingu, 
či iných dôvodoch, prečo si máme vybrať práve Vás, zašlite na e-mail: job@regionpress.sk

Špecialista pre marketing a kontakt so zákazníkmi pre Žiar nad Hronom

Miesto práce: Žiar nad Hronom
36
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0905 915 034
Inzerát, ktorý predáva
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»Kúpim Babetu,Simson,-
Pionier,Stelu aj nepojazd-
né.0949505827
»Kúpim mopedy PIONIER 
BABETTA STADION- ponú-
kam 80 až 400e. A veľké 
moto JAWA CZ- ponúkam 
250 až 1000e. Kúpim aj die-
ly či torzá Tel 0904274781
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361

»Hľadám do prenájmu za-
riadení 2-3 izb. byt v ZH od 
novembra 2021. Tel.: 0903 
515 205

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim stolovú vrtačku 
Jihokov Hustopece alebo 
inú starú podobnú. Tel 
0904274781
»Predám dvoj posteľ z 
úložným priestorom, farba 
hnedá, zn.ZH Tel.: 0904 511 
304
»Predám starší zachovalý 
rozťahovací stôl: 1,20m x 
0,8m, leštený jaseň. Cena - 
30EUR. Tel.: 0905 729 824

»ODKÚPIM PAROŽIE KROJE 
AJ ČASTI MINCE BANKOVKY A 
INÉ 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124

rôzne/iné
»Kúpim starý traktor Ze-
tor,20,30,4011.0902449970

praca
»Spoľahlivý a šikovný 64. 
r. dôchodca zo ZH, hľadá 
vhodnú prácu na čiastočný 
úväzok. Tel.: 0915 386 162

zoznamka
»Hľadám priateľku na 
vážny vzťah. Tel. číslo 
0918256367
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

66
-2

31
66

-0
20

6

WWW.REGIONPRESS.SK

Predaj a rozvoz po celej SR
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Únia miest Slovenska (ÚMS) presa-
dzuje zmenu volebného systému, 
spustenie petície však považuje za 
krajné riešenie. Za spustenie je však 
Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS).

Petícia by podľa únie mala byť 
spustená v prípade, ak nebude vládna 
koalícia plniť svoj záväzok z programo-
vého vyhlásenia. Či ÚMS podporí petí-
ciu za viac volebných obvodov na par-
lamentné voľby chystanú Združením 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude 
závisieť najmä od jej obsahu.

V januári 2020 snem ÚMS prijal 
uznesenie a schválil dokument Dozrel 
čas na zmeny, ktorý obsahuje všetky 
požiadavky únie miest v oblasti re-
formy verejnej správy smerom k cen-
trálnej vláde a politickým stranám. 
Nechýbajú tam ani návrhy na zmenu 
volebného systému. Cieľom navrhova-
ného riešenia ÚMS je zachovať všetky 
výhody súčasného volebného systému, 
napraviť jeho nevýhody, a to všetko s 
minimálnym dosahom na voličov.

„Podstata myšlienky spočíva v za-
chovaní celoštátneho obvodu, avšak 
iba na účely spočítania hlasov a rozde-
lenia mandátov medzi politické strany. 
Vo všetkých ďalších ohľadoch už sys-
tém pracuje s viacerými obvodmi, čo 
znamená, že politické strany by tu na 

rozdiel od dneška zostavovali niekoľ-
ko, a nie iba jedinú kandidátnu listi-
nu,“ spresnila únia v dokumente. Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
však už teraz chystá veľkú petíciu, aby 
sa na Slovensku nahradil jeden voleb-
ný obvod pre parlamentné voľby via-
cerými volebnými obvodmi. Potreba 
mať v parlamente poslancov, ktorí sú 
z jednotlivých regiónov Slovenska a 
rozumejú im, sa podľa ZMOSU ukázala 
aj teraz pri návrhu viacerých reforiem. 
Aký počet volebných obvodov by ZMOS 
považoval za dostačujúci, bude pred-
metom najbližších rokovaní. Vedenie 
združenia sa dohodlo, že do najbližšie-
ho predsedníctva doladí detaily, akým 
spôsobom petíciu zorganizuje, vrátane 
jej textácie. 

Mestá a obce žiadajú 
zmenu volebného systému

» red

Už od pondelka, 1.novembra 2021, začal 
vo Vysokých Tatrách platiť zimná uzá-
vera turistických chodníkov. To však 
neznamená, že sa na prekrásne zasne-
žené scenérie budeme pozerať len z 
údolia. Znamená to, že niekoľko turis-
tických chodníkov na štíty, do sediel či 
na Chatu pod Rysmi je uzatvorených, 
ale zvyšné trasy sú stále dostupné.

Aj počas zimnej uzávery sa teda 
môžeme tešiť napríklad na Sedlo pod 
Ostrvou, Vodopád Skok, Jamské pleso, 
Batizovské pleso, Slavkovskú vyhliadku, 
Hrebienok, Biele pleso a samozrejme na 
dvanásť celoročne otvorených chát – Cha-
ta pod Soliskom, Majláthova chata, Hor-
ský hotel Popradské pleso, Horský hotel 
Sliezsky dom, Rainerova chata, Bilíkova 
chata, Zbojnícka chata, Zamkovského 
chata, Téryho chata, Skalnatá chata, Cha-
ta Plesnivec alebo Chata pri Zelenom ple-
se nazývaná aj Brnčalka.

„Sezónna uzávera turistických chod-
níkov vo Vysokých Tatrách trvá od 1.no-
vembra do 14.júna. V tomto čase si príro-
da a zvieratá užívajú zimný odpočinok, 
ktorý potrebujú.“ Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Zimná turistika však nie je len o 
nádherných výhľadoch a krásnych mra-
zivých scenériách, ale aj o opatrnosti, vý-
strahách a plánovaní. Netreba zabudnúť 
na bezpečnú obuv, mačky, teplé obleče-

nie, teplý nápoj, poistenie na hory, infor-
mácie o počasí a z obávaného výšľapu sa 
stane nezabudnuteľný a dobre zvládnutý 
zážitok.

Každý, kto sa ubytuje na území Mesta 
Vysoké Tatry a zaplatí miestnu daň, je au-
tomaticky poistený na zásah Horskej zá-
chrannej služby. V prípade záujmu je mož-
né i rýchle vybavenie poistenie v oboch 
Tatranských informačných kanceláriách.

POZOR! Od 1.11.2021 je okres Poprad 
spoločne s Vysokými Tatrami v čiernej 
farbe čo napríklad znamená, že ubyto-
vanie je možné len v rámci práce alebo 
karanténne, reštaurácie sú otvorené cez 
okienko a wellnessy niesu dostupné vô-
bec. Obmedzenia sa na pobyt v prírode 
však nevzťahujú. Všetky ďalšie detailné, 
vždy aktuálne, informácie nájdete na 
www.tatry.sk/covid.

Vysoké Tatry sa uzavreli 
pre vysokohorskú turistiku

» Zdroj: Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry.

Mapka zdroj: Združenie cestovného ruchu 
Vysíoké Tatry
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Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu 
dieťaťu v škole zadali, aby spravi-
lo tzv. projekt na nejakú tému. Pre 
tých, čo disponujú počítačom a in-
ternetom, je to ľahko získaná znám-
ka. 

Stačí si vyhľadať text k danej téme a 
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia 
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou 
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom 
sa text graficky upraví a vložia sa (vle-
pia) k nemu obrázky z internetu. Potom 
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v 
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší 
žiaci nemajú ešte schopnosť abstraho-
vať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné 
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“ 
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný 
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt 
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí, 
čo je „príkladným“ postupom environ-
mentálnej výchovy.

Takto poňatých „projektov“ do-
stanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde 
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na 
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa 
takýmto postupom žiaci naučia. Kopí-
rovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj 
viac? Za našich čias sa takto vytvore-
né „projekty“ nazývali referáty a mi-
nimálne sme ich museli pred triedou 
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné 
monotónne čítanie. Označenie papiera 

s obrázkami za „projekt“ je mimo mo-
dernej pedagogiky.       

Projekt je vytvorenie niečoho, čo 
vychádza z viacerých učebných pred-
metov, spravidla sa robí vo dvojici, má 
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako 
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svo-
jich vedomostí  zrealizovať vylepšenie, 
vynález, model, novú metódu. Isto, 
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve 
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie 
tak, že im to je zadané a sami si musia 
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiak-
mi aj ozajstné projekty, napr. zveľade-
nie školského areálu. Existujú výzvy 
na získanie dotácie. Prečo neukázať 
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš 
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný 
text na trojrozmerný projekt. Alebo vy-
tvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť 
vyhľadávať informácie, spolupracovať, 
pracovať s materiálmi a hlavne prezen-
tovať svoj projekt. Priamo na vyučova-
cej hodine. Až potom im dať samostat-
nú prácu. 

Ak sa pracuje na vyučovaní s pro-
jektmi v pravom zmysle slova, žiakov 
to obohatí o dôležitú kompetenciu, kto-
rú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo 
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myš-
lienková operácia, nie prepisovanie 
textov. 

Školský projekt 
nie je prepisovanie textu! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 56
tel.: 0903 492 174

Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Občianske združenie ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors vyhlasuje výberový 
workshop na pozíciu zdravotného 
klauna / zdravotnej klaunky vo všet-
kých regiónoch Slovenska. 

Pridaj sa do klaunského tímu a zaži 
zmysluplnú prácu s krásnym poslaním 
- prinášať úsmevy detským pacientom a 
seniorom. Prečítaj si viac o tom, ako po-
máhame.

„Profesionálnym zdravotným 
klaunom nemusí byť len profesionálny 
herec, dôležité je, aby bol empatický, 
mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a 
chuť rozdávať radosť druhým,“ vysvetlil 
umelecký riaditeľ združenia a zdravotný 
klaun Pavel Mihaľák. Podmienkou je tiež 
vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. 
Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatic-
kého umenia, hudobný talent či humor.

Zdravotný klaun by mal byť podľa 
Mihaľáka tak zrelý, aby vedel prijať sám 
seba takého, aký je, aby sa vedel uvoľniť, 
otvoriť a urobiť si sám zo seba žart.

Výberové konanie zdravotných klau-
nov má formu workshopu, ktorý má mi-
nimálne tri kolá. Počas nich sa zdravotní 
klauni učia a trénujú klaunské zručnosti 
a pracujú na svojom klaunskom cha-
raktere. Výberové workshopy vedie 
umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi 
združenia. „Už pred prvou klauniádou 
musia zdravotní klauni absolvovať nielen 

umelecké workshopy pre začínajúcich 
zdravotných klaunov, ale aj prednášky 
o fungovaní združenia a programov pre 
jednotlivé cieľové skupiny, o hygienic-
kých zásadách v zdravotníckych zaria-
deniach, či základy týkajúce sa politiky 
ochrany detí a zraniteľných osôb,“ vyme-
noval Mihaľák.

OZ Červený nos zdravotní klauni pô-
sobí na Slovensku už 18 rokov. So zdru-
žením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 
profesionálnych zdravotných klaunov, 
ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 
nemocníc a 31 seniorských zariadení po 
celom Slovensku. 

V prípade záujmu prosíme záujem-
cov a záujemkyne, aby poslali svoj živo-
topis s fotografiou spolu s motivačným 
listom na adresu: administrativa@cerve-
nynos.sk do 30. 11. 2021.

Tento klaunský plášť 
čaká práve na TEBA

» Zdroj: OZ Červený nos
 Foto: OZ Červený nos
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobmi

• blok
• 100 % t eska

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

• rôzne druhy 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

• rôzne druhy 

069

-36%
100 g

obsah 

mäsa

Med kvetový

333

950 g

(1 kg = 3,51) 033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• údená
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0
-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• rôzne druhy 

0
-50%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena

• rôzne druhy 
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• údená

200 g

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1
-44%

250 g
145 g

1
1 l

0
1 kg

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Po tom, čo akademická a vedecká 
obec vyjadrila svoju jednoznačnú 
podporu reforme národných parkov, 
novelu zákona o ochrane prírody a 
krajiny jednomyseľne odobrila aj vlá-
da SR.  

Prvým krokom reformy je právna 
subjektivita pre správy národných par-
kov a prevod správy pozemkov, ktoré sú 
vo vlastníctve štátu v národných parkoch 
pod Štátnu ochrany prírody Slovenskej 
republiky. Poslaneckú novelu zákona o 
ochrane prírody a krajiny, predložil pred 
vládu minister životného prostredia Ján 
Budaj.

Po parlamentných voľbách 2020 
nová vláda SR deklarovala odlišný prí-
stup k ochrane prírody, ako predchá-
dzajúce vlády na Slovensku. Podľa slov 
ministra životného prostredia Jána Buda-
ja viac sa nebude tolerovať systém, v kto-
rom si oligarchovia a vplyvní biznismeni 
presadili svoje záujmy na úkor občanov 
Slovenska a ochrany prírody. „Konflikt 
medzi lesníkmi a ochranármi je možné 
vyriešiť v prospech životného prostredia, 
a to jednoznačným vymedzením kompe-
tencií, aby sa odlíšili hospodárske lesy od 
národných parkov,  a pravidlá v nich ak-
ceptovala celá spoločnosť, vrátane lesní-
kov a ochranárov. Poslanecký návrh no-
vely zákona o ochrane prírody a krajiny 
nám túto možnosť ponúka a vláda dnes 

vyslovila podporu tomuto legislatívnemu 
návrhu,” zdôraznil minister  Budaj.

Reforma národných parkov súvisí 
iba s prechodom štátnych lesov pod sprá-
vu národných parkov, nebude sa teda 
týkať lesov, ktoré sú súkromným majet-
kom, majetkom cirkví, či obcí. Návrh no-
vely zákona o ochrane prírody upravuje 
prevod správy pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve štátu v národných parkoch, 
pod organizáciu ochrany prírody, zriade-
nú Ministerstvom životného prostredia.

Memorandum, ktoré minister život-
ného prostredia podpísal so Samuelom 
Vlčanom, ministrom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka, vychádza podľa Jána 
Budaja v ústrety všetkým kritikom. „Po-
kúša sa cez rozsiahly pozmeňujúci návrh 
zahrnúť všetky výhrady a verím, že v ta-
kejto podobe bude prijateľný pre celú ko-
alíciu,“ podčiarkol minister Budaj.

Vláda podporuje reformu 
národných parkov

» red

56794
6

8
7

6

4
19

7

25
4

8
9
75

4
8

516
S

U

D

O

K

U

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
78
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú 
ochranu obchodnej prevádzky

v Žiari nad Hronom

0948 491 167

Nástup IHNEĎ
POS nutný!
850 € brutto/ mesiac

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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Ubytovanie ZDARMA
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

Hľadáme
BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk

práca v skladoch

Inzercia
0907 877 860
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33
-0

09
1

CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

 naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)

noktúria – časté močenie hlavne v noci
 pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-

ria)
zakalený moč
krv v moči
silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
 bolesti v oblasti medzi konečníkom a 

mieškom (perineum)
 bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 

alebo semenníkoch
 ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 

alebo pálivým pocitom
 príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 

prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-

menníka (epididymitída)
dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-

te (prostatický absces)
 abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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