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ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO
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Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0907 877 860

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka

môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 

T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!
ODSTAVČATÁ
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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

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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7
S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 

Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme v 
tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré má-
te pred sebou, nechceme stáť mimo. Po 
všetkých vlnách pandémie a lockdow-
nov a pri historicky najvyšších cenách 
vstupov (u nás ceny papiera) si nemôže-
me dovoliť veľké gestá. A podobne sú na 
tom naši klienti – menšie a stredné pod-
niky, ktoré tvoria drvivú väčšinu našich 
klientov. Ale akékoľvek sú naše starosti, 
sú zanedbateľné v porovnaní s tým, čo 
práve teraz zažívajú naši ukrajinskí suse-
dia. Preto sme museli hľadať spôsob, ako 
im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen 
vydavateľom najčítanejšieho týždenní-
ka s najväčšou sieťou regionálnych no-
vín, ale sme aj vydavateľom s najväčším 
počtom klientov. Preto sme sa inšpirova-
li príslovím „babka k babce...“ a poprosi-
li sme našich inzerentov, aby spolu s na-
mi prispeli obetiam ukrajinského kon-
fliktu. Symbolickou sumou 1 euro z kaž-
dej faktúry. Ku každému takto získané-
mu euru pridáme druhé euro my – vzdá-
me sa časti našich tržieb. A keďže každý 
týždeň je tých faktúr viac ako tisíc, má-
me potenciál dať dokopy s našimi klient-
mi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tý-
mi od nás poputujú na účet ukrajinské-
ho Červeného kríža. Ten pomáha ľu-
ďom v núdzi aj priamo v epicentre bo-
jov, uprostred toho najväčšieho pekla, 
aké momentálne v Európe jestvuje. Ak sa 
však v budúcnosti vyskytne urgentnejší 
spôsob ako pomôcť obetiam vojny, bu-
deme pomáhať aj inde. Vždy len huma-
nitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé fir-
my z nášho regiónu: S.B.A., EFKO s.r.o.,  
SLOVREKLA s.r.o., Miroslav Pivarči, 
AUTOVRAKOVISKO s.r.o..

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dú-
fame, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľu-
dí vo svojom okolí. Ak budeme držať spo-
lu, dokážeme veľké veci a ani tie najsil-
nejšie a najbezohľadnejšie veľmoci nás 
nezlomia. Tak, ako to v týchto dňoch do-
kazuje ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomá-
hajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti
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13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 860
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»Kúpim Pionier, Stelu,Babe-
tu, Simson, aj diely. 0949 
505 827
»Kupim BABETU aj nepo-
jazdnu, 0904274781

stavba
»KUPIM HAKI LESENIE. 0907 
715 027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

domacnost
»Predám starý rozťahova-
cí leštený stôl, 120x80cm, 
jaseň. Cena 30EUR. Zn.: ZH 
Tel.: 0908 862 842

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777

»Po jednom zajačikovi pre-
dám bytovú klietku a pre-
nosnú cestovnú klietku. zn: 
ZH, Cena: 30EUR Tel.: 0949 
573 231

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRUATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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 zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

14. marca 1943    
bolo zlikvidované Krakovské geto. 

Výročia a udalosti

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti

Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0911 293 742
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18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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Ministerstvo školstva ohlásilo ďalšiu 
výzvu z Plánu obnovy. Ide o vytvo-
renie regionálnych tímov mentorov, 
ktorí budú vzdelávať učiteľov, pričom 
mentormi budú samotní skúsení uči-
telia z praxe. Svojich kolegov budú 
oboznamovať s novými učebnými me-
tódami a pripravovať ich na zmeny v 
obsahu vzdelávania.

„Našim cieľom je, aby učiteľov ne-
vzdelávali úradníci, ale skúsení uči-
telia a ľudia z praxe. Ich úlohou bude 
rozširovať inovatívne metódy výučby, 
poskytovať poradenstvo, konzultácie a 
pripraviť školy na zmeny v učive. Men-
tori si zároveň ponechajú úväzok učite-
ľa na kratší pracovný čas, čím aj naďa-
lej ostanú v kontakte s praxou,“ uviedol 
šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Na školách začnú 
pôsobiť od septembra

V letných mesiacoch prebehne prí-
prava a školenie samotných mentorov a 
následne od 1.9. začnú mentori pôsobiť 
priamo na školách v regióne a pripra-
vovať učiteľov. „Mentorské tímy budú 
pribúdať postupne a budú pôsobiť v 40 

vybraných regiónoch Slovenska, čím 
každý tím pokryje približne 2 okresy. 
V prvom kole výzvy bude podporených 
16 takýchto regionálnych tímov. Tímy 
musia tvoriť zo 75 % aktívni pedago-
gickí zamestnanci, ktorí majú za sebou 
minimálne 5 rokov praxe. Zároveň 25 
% tímov môžu tvoriť ľudia, ktorí majú 
skúsenosť s inou formou vzdelávania, 
napríklad cez občianske združenia,“ 
informuje rezort školstva.

Do výzvy na vytvorenie mentor-
ských tímov alebo takzvaných part-
nerstiev sa môžu zapojiť obce, ktoré 
zriaďujú školy, vysoké školy, neziskové 
organizácie, občianske združenia, na-
dácie, aj účelové zariadenia cirkvi.

Na Slovensku 
pribudnú tímy mentorov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

Stavbári stavajú. Okolo budo-
vy je lešenie, na lešení pracu-
jú siedmi stavební robotníci. 

Príde majster a zvolá:
- Polovica dolu!

Koľko ľudí zíde z lešenia?
- Jeden, pán Polovica.

* * * * *
Š ria piloti sú v lietadle, a 
dvaja vidia, že horí pravý 

motor. O 5 minút vidia, že horí 
aj ľavý motor. Nastane pa-

nika. Z kabíny vylezie hlavný 
pilot, chystá sa vyskočiť a 

ostatným hovorí:
- Ničoho sa nebojte, idem po 

pomoc.
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16. marca 1988  
iracký režim Saddáma Husajna použil chemické zbrane proti obyva-
teľom kurdského mesta Halabdža, pri útoku zahynuli tisícky ľudí.  

Výročia a udalosti
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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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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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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom

Slovenský skauting obnovil iniciatívu 
Skautská služba, aby mohol pomáhať 
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľní-
kov posiela aj do terénu. Zameriavajú 
sa na program pre ukrajinské deti v 
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež 
s koordináciou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach.

Slovenský skauting zaktivizoval 
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská 
služba. Tá organizuje a usmerňuje dob-
rovoľnícke aktivity skautov a skautiek 
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, 
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu 
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a 
podporiť už vymyslené a fungujúce akti-
vity. V tejto súvislosti Slovenský skauting 
nadviazal spoluprácu s organizáciami 
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro-
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia 
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov 
posielajú do terénu pomáhať s koordiná-
ciou na slovensko-ukrajinských hrani-
ciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši 
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných 
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v 
táboroch v Humennom a vo Vranove nad 
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej 
úrovni pomáhajú nižšie organizačné 
zložky v mestách a obciach naprieč celým 
Slovenskom s triedením materiálnych 
zbierok a ich logistikou, poskytovaním 
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny 

v skautských priestoroch klubovní, chát 
a podobne. Východoslovenská skautská 
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinský-
mi skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril 

vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia 
Slovenského skautingu na východnom 
Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak 
môcť bližšie monitorovať situáciu na hra-
ničných priechodoch a v táboroch a pruž-
ne reagovať na danú situáciu a potreby 
dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších 
mládežníckych organizácií na Slovensku 
sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z ob-
lasti výchovy a programu pre deti a mlá-
dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským 
deťom v núdzových táboroch. Tvoríme 
jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto 
deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok 
na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ pre-
zradila Lucia Tóthová.

Dobrovoľník Vyšné Nemecké. 
autor foto Richard Dvorský

Skauti sú pripravení 
pomáhať Ukrajine

» ren

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75
-2
5

32
-0
03
4

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88
-0
02
0

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

29,90 €
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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