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ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 4 / 28. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti
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Inzercia
0907 877 860
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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
Bc. Lenka Komorová  0911 293 742

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

DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti

30. január 2008  
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola 
povýšená na metropolitnú cirkev, bola 
zriadená Bratislavská eparchia, Prešovská 
eparchia bola povýšená na archieparchiu 
a sídlo metropolie, Košický exarchát bol 
povýšený na eparchiu.

Výročia a udalosti

Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Bojnice plánuje rozšíriť pre-
hliadkovú trasu o nové expozície. 
Návštevníci si tak budú môcť po-
zrieť vnútorné priestory v citadele či 
vodovod, ktorý vybudovali v časoch 
prestavby pod vedením grófa Jána 
Františka Pálffyho. 

Múzeum ich chce sprístupniť ešte 
na začiatku letnej sezóny. Nové expo-
zície si budú môcť návštevníci pozrieť 
v Strednom hrade. Prvou z nich je ex-
pozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili 
ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštev-
níci do nej nemali v uplynulých rokoch 
prístup. „Riešime s kolegyňami, akým 
spôsobom by sa tomuto priestoru dal 
dať nový nádych. Riešime i nevyhnut-
né technické podmienky, aby sme ho 
vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho 
nemohla verejnosť navštíviť, keďže k 
tomu nebola prispôsobená podlaha,“ 
prezradil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice 
Igor Socha.

O poschodie nižšie, na treťom po-
schodí Stredného hradu, takisto v ci-
tadele, sa nachádza priestor, ktorý bol 
doteraz ukrytý pred zrakmi návštevní-
kov. „Nachádza sa tam zariadenie vo-
dovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalo-
vať. Predpokladáme, že vodu zo striech 
zachytávali do veľkých oceľových 
nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná 

či už do splachovacích záchodov na 
prvom a druhom poschodí Stredného 
hradu alebo do umývadiel,“ priblížil 
riaditeľ.

V priestore podľa neho plánuje 
múzeum položiť novú podlahu a plo-
chu využije či už na prezentáciu tech-
nických aspektov Pálffyho prestavby 
alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému 
došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hor-
nej časti tretieho poschodia.

„Priestor, ktorý susedí s touto čas-
ťou citadely, tzv. kotol na najvyššom 
poschodí východnej veže využijeme 
na digitálnu prezentáciu bojnického 
panstva, pohľadu z tretieho poschodia 
Stredného hradu na hornú Nitru,“ do-
dal Igor Socha. 

Bojnice prilákajú turistov 
z celého Slovenska na novinky

» red
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0903 405 588
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Inzercia
0911 293 742

1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky

68-07
Tel:0905 267 750 Žiar n. Hronom
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predám malú vŕtačku/
skrutkovač pre domácnosť. 
0910295 897
»Kúpim HIFI magnetofóny 
gramofóny zosilovače re-
produktory. 0905453085

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777
»Predám dioramu železni-
ce - pekná. 0910295 897
»Predám lokomotívu BR 92 
s vagónmi. 09102 95897
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

Občianska
riadková
inzercia

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

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

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

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

O predpísaní digitálneho opakova-
ného e-receptu rozhoduje vždy vše-
obecný lekár alebo špecialista.

Predpisovanie opakovaného e-
-receptu môžu lekári využiť najmä v 
prípade chronických pacientov. Pa-
cienti si tak nemusia recept osobne vy-
zdvihovať v ambulancii. Pripomína to 
hovorkyňa Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá 
s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí 
čas lekárovi aj pacientovi.

Lekár tiež určí periódu výberu a 
maximálny počet výberov lieku. „Plat-
nosť e-receptu je maximálne jeden rok 
a maximálna dávka je najviac na tri 
mesiace. Opakovaný e-recept môže 
lekár predpísať na lieky, dietetické po-
traviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ 
vysvetľuje Alžbeta Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetic-
kej potraviny musí pacient urobiť do 
siedmich dní od vystavenia predpisu 
a prvý výber zdravotníckej pomôcky 
musí vykonať do 30 dní od predpisu. 
„Na opakovaný výber e-receptu sa pa-
cient dostaví do lekárne po uplynutí 
lekárom určenej doby a tento postup sa 
môže vždy opakovať, a to až do chvíle, 
kým nie sú vyčerpané všetky povolené 
výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické po-
traviny či zdravotnícke pomôcky nie je 

možné vybrať z lekárne pred stanove-
nou lehotou naraz na celé obdobie. Je 
však možné si ich vybrať napríklad aj 
po uplynutí stanovenej lehoty. „Opako-
vaný e-recept môže lekár kedykoľvek 
zneplatniť a na opakovaný e-recept je 
možné predpísať akýkoľvek liek. Vý-
nimkou sú len antibiotiká a omamné 
látky,“ dodáva hovorkyňa NCZI Alžbe-
ta Sivá.

Ak pacient zabudol, kedy si má 
lieky na opakovaný e-recept vybrať, 
môže si v lekárni overiť či sú už preňho 
k dispozícii nevydané lieky na platné 
predpisy. V bežnom živote pacient zis-
tí, že mu lieky došli a ak má opakova-
ný e-recept, stačí, že navštívi lekáreň a 
lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný 
na nový predpis. Ak by sa pacientovi 
zmenil zdravotný stav, riadne navštívi 
svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom 
postupe presne tak isto, ako doteraz.

Nechajte si predpísať 
opakovaný e-recept

» red
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

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

VODIČOV nákladných vozidiel
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4. februára 2004    
Mark Zuckerberg založil internetovú sieť 
Facebook

Výročia a udalosti
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


