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V posledných rokoch sa smartfó-
ny udomácnili v našich životoch a 
máme ich neustále na dosah. Sme 
vždy a kdekoľvek online. Mnohí 
sa aj vďaka nim čoraz viac pripú-
tavajú k sociálnym sieťam a život 
na nich dokonca uprednostňujú 
pred životom reálnym.

Keď som pred časom na terase 
kaviarne popíjala čaj, k susedné-
mu stolu si prisadol mladý pár. Obaja 
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a 
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť 
ich natoľko pohltila, že ani nezare-
gistrovali príchod čašníčky. Hneď 
potom, ako urobili objednávku, opäť 
sa pohrúžili do svojho virtuálneho 
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď 
im čašníčka priniesla kávu. V jednej 
ruke šálka, v druhej mobil. Občas 
sa naň dokonca aj usmiali, občas 
urobili nejakú grimasu a popri tom 
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevní-
majúc jeden druhého, tobôž okolitý 
svet. Čo im však istotne neuniklo, 
boli správy či statusy na Facebooku.

Mobilné telefóny a počítače 
majú vplyv na náš každodenný 
život a či sa nám to páči, alebo nie, 
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Pla-
tíme pomocou nich účty, uzatvára-
me dôležité obchody, nakupujeme, 
vzdelávame sa, vyhľadávame infor-
mácie, komunikujeme s okolitým 
svetom, sledujeme videá, zabávame 
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych 
sieťach dokonca viac priateľov ako 
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí, 
ktorí sa od mobilov stávajú úplne 
závislými.

Pravdou je, že pokrok nezasta-
víme. Veda sa uberá vpred míľový-
mi krokmi a neustále prichádza s 
novými technológiami, ktoré nám 
skvalitňujú a uľahčujú život. Len 
mám občas strach, že nás všetky 
tie vylepšenia jedného dňa úplne 
prevalcujú. Často si kladiem otázku, 
ako nájsť rovnováhu medzi virtuál-
nym a reálnym svetom, 
ako dosiahnuť to, aby 
sme zostali v kontak-
te s modernou do-
bou a zároveň ne-
prekročili medze 
únosnosti?

Pokrok nezastavíme, ale...

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742

18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti

19. apríla 1971   
odštartovala na obežnú dráhu stanica Sa-
ľut 1.

Výročia a udalosti
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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
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Jana Žabenská  0907 877 860
Bc. Lenka Komorová  0911 293 742
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
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kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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Aktuálna novela zákona o azyle 
okrem iného upravuje aj poskyto-
vanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného 
útočiska. Tento príspevok budú 
ubytovateľom vyplácať samosprávy 
z prostriedkov poukázaných z mi-
nisterstva vnútra.

Výška príspevku za ubytovanie 
sa bude vyplácať v závislosti od veku 
ubytovaných osôb, pričom za maloleté 
osoby do 15 rokov bude tento príspevok 
vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
-7 eur za jednu noc ubytovania odíden-
ca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕši-
la vek 15 rokov, 
-3,50 eura za jednu noc ubytovania od-
ídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 
nedovŕšila vek 15 rokov. 

Na príspevok za ubytovanie majú 
nárok osoby a subjekty, ktoré nepo-
skytujú ubytovanie na základe živnos-
tenského oprávnenia:
-vlastníci bytov a rodinných domov, 
-takzvané ubytovacie zariadenia ur-
čené na krátkodobé ubytovanie / pod-
mienkou je, že ide o nepodnikateľské 
subjekty/, 
-obce a vyššie územné celky / ak uby-
tovanie poskytnú bezodplatne priamo 
alebo prostredníctvom svojej rozpoč-
tovej alebo príspevkovej organizácie /. 

Podmienky získania príspevku 
za ubytovanie - základnou podmien-
kou pre získanie príspevku je uzavretie 
zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi 
majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. 
„Musí ísť o osobu odídenca, teda o oso-
bu so štatútom dočasného útočiska. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s 
odídencom zmluvu predloží obci. Obci 
zároveň po skončení každého kalen-
dárneho mesiaca predloží výkaz o poč-
te nocí, v ktorých skutočne poskytoval 
odídencovi ubytovanie,“ upozorňuje 
rezort vnútra.

Príspevok bude oprávnenej osobe 
vyplácať obec - na účet v banke alebo 
v hotovosti. K výplate finančných pro-
striedkov prenajímateľovi dôjde až po 
tom, ako obec tieto finančné prostried-
ky dostane od ministerstva vnútra.

Príspevok za ubytovanie 
utečencov pre občanov

» ren
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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.

21. apríla 753 
pred Kr. založil podľa tradície Romulus Staroveký Rím.

Výročia a udalosti
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Inzercia
0911 293 742
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks

7

Inzercia
0907 877 860

„Miláčik, musíš mi na každú 
otázku odpovedať otázkou?“

„Skutočne to robím?“
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»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
td).tel. 0907 687634
»KUPIM STARU MOTOR-
KU MOZE BYT AJ BABETA 
0944883567
»Predám ND  LADA, štar-
tér, karburátor - 1ks, vodná 
pumpa, zdvihák, 2ks zrka-
dlá - vonkajšie-vnútorné.
Zn. ZH. Tel.: 0908 862 842

»Prenajmem osamelý pá-
nom izbu v rod.dome so 
samostatným vchodom, 
kuchyňa, kúpeľňa, WC, in-
ternet, parkovanie vo dvo-
re, Lutila,tel.0905964062
»Prenajmem 4i byt na 
IBV+ garáž+záhrada. Tel. 
0907724019

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim akordeon,heligon-
ku, husle, saxafon. 0915 
876 860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777

»predám 50ks.podpivnikov 
za 10€.0902828424

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.
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
do automobilového 
priemyslu v Kriváni.

Nástupný BONUS 100€ .
Práca na 3 zmeny. 

Základná mzda
650€ -800€/brutto

+ príplatky a odmeny
e-mail:  cv@mahax.sk.sk

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.

Púpava lekárska ( Taraxacum of-
ficinale ) rastie všade, nájdeme ju 
na lúkach, medziach a takmer v 
každej záhrade. Mnohí však mož-
no netušia, že sa môže pochváliť 
množstvom liečivých a priaznivých 
účinkov na naše zdravie. Využiť mô-
žeme jej kvety, listy aj koreň.

Liečivé účinky - Púpava má veľa 
priaznivých účinkov na náš organiz-
mus, pričom jedlá je celá rastlina. Jej 
listy obsahujú vitamín C, vitamíny sku-
piny B a tiež provitamín A, rovnako aj 
množstvo minerálov – draslík, sodík, 
hliník, meď, železo, vápnik, kremík, 
síru a fosfor. Púpava má močopudné 
účinky, podporuje tvorbu žlče a žalú-
dočnej kyseliny a pomáha upravovať 
trávenie. Povzbudzuje činnosť pečene, 
žlčníka, obličiek a čriev, podporuje 
rast červených krviniek, znižuje krvný 
tlak. V ľudovom liečiteľstve sa púpava 
využíva pri liečbe močových kameňov, 
cukrovky, lymfatických uzlín ako aj pri 
chronickej únave.

Zber - Z púpavy môžeme využiť kve-
ty, listy aj koreň. Listy a kvety zbierame 
na čistých lúkach, ďalej od komuniká-
cií, najlepšie po daždi. Koreň zbierame 
zväčša na jeseň, pričom ideálne sú na 

to mesiace október a november, pretože 
práve v tom čase sú korene rastliny veľ-
mi bohaté na liečivé látky.

Použitie - Z kvetov púpavy si môže-
me pripraviť púpavový med, ktorý sa 
užíva ako prevencia najmä v chrípko-
vom období, ale aj pri liečbe ochorení 
dýchacích ciest. Mladé čerstvé listy si 
môžeme pridávať do šalátov a obohatiť 
ich tak o cenné vitamíny. Púpavový čaj 
z koreňa rastliny zasa pomáha pri trá-
viacich ťažkostiach, ale aj reume, dne a 
problémoch s kĺbmi.

Pozor! - Púpava nie je vhodná pre 
ľudí, ktorí trpia vážnymi ťažkosťami 
obličiek, žlčníkovými kameňmi, ob-
štrukciou žlčových ciest či žalúdočný-
mi vredmi. Ak nie ste si istí, poraďte sa 
o jej použití s lekárom.

Púpava lekárska

» ren
Púpava lekárska. zdroj foto pixel2013 pixabay

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    
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Reforma ochrany prírody prináša 
jednotnú správu štátnych pozem-
kov v národných parkoch pod jed-
nou strechou a deväť národných 
parkov zároveň získalo právnu sub-
jektivitu. Ide o Tatranský národný 
park, Národný park Nízke Tatry, Ná-
rodný park Slovenský raj, Národný 
park Muránska planina, Národný 
park Malá Fatra, Národný park Veľ-
ká Fatra, Národný park Poloniny, 
Národný park Slovenský kras a Pie-
ninský národný park.

Správy tak začínajú spravovať 
štátne pozemky v národných parkoch 
a s tým súvisiaci hnuteľný i nehnuteľný 
majetok, lesníkov a ďalších zamest-
nancov, ktorí prešli v rámci delimitácie 
z organizácií v zriaďovateľskej a za-
kladateľskej pôsobnosti Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR pod rezort životného prostredia. 
„Sme na začiatku dlhej cesty, ktorá 
pomôže slovenskej prírode a ľuďom v 
regiónoch. Našou snahou bude zlepšiť 
národné parky, ich vnímanie medzi 
verejnosťou a nastaviť fungovanie tak, 
aby sa podporovalo základné poslanie 
– ochraňovanie prírody a krajiny, ale 
zároveň umožniť ľuďom prírodu zažiť,“ 
vysvetlil riaditeľ odboru správy národ-
ných parkov MŽP Matej Dobšovič.

Zásadne sa mení spôsob hospo-

dárenia v národných parkoch, pri-
čom prioritou je zastaviť úbytok lesov, 
biodiverzity, podporovať udržateľné 
hospodárenie v lesoch národných par-
kov a menej zásahov.

Do troch mesiacov od zriadenia 
správy parku bude pri správach ná-
rodných parkov zriadený poradný, od-
borný, konzultačný a iniciačný orgán 
– Rada národného parku. Zastúpenie 
v rade budú mať samosprávy, miestni 
podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia 
odbornej verejnosti, či záujmové zdru-
ženia, pôsobiace na území národných 
parkov.

Ďalšie štátne pozemky na území 
národných parkov v 3. stupni ochra-
ny sa presunú pod správu národných 
parkov po prijatí zonácie, ktorú chystá 
rezort životného prostredia.

Národné parky 
začínajú slúžiť prírode

» ren
Ilustračné foto. zdroj pixabay

0911 293 742
Inzerát, ktorý predáva
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16. apríla 1945 
začala Červená armáda definitívny útok na nemecké vojská brá-
niace Berlín.

Výročia a udalosti

Objavte Brdárku, idylickú dedinku 
ležiacu v náručí gemerských vŕškov a 
ovocných sadov, ktorá skrýva sloven-
ský a možno aj európsky unikát. Keď sa 
nabažíte pohľadu na stovky kvitnúcich 
čerešní, môžete sa vypraviť na príjem-
nú túru na Malý a Veľký Radzim, kochať 
sa výhľadmi i obdivovať vzácnu flóru.

Obec Brdárka leží v takzvanej slneč-
nej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej 
výške 600 metrov rastie približne 4000 
čerešňových stromov minimálne 50-tich 
rôznych odrôd. Keď na konci apríla za-
kvitnú, stávajú sa najfotografovanejším 
miestom na Gemeri. Romantické potulky 
pomedzi tieto bielo kvitnúce stromy dáva-
jú návštevníkom pocit prechádzky rajskou 
záhradou. Popri čerešniach tu nájdete aj 
približne 2000 stromov hrušiek, jabloní a 
vlašských orechov rôznych odrôd.

Podniknite túru na dvojvrchol Malý a 
Veľký Radzim - V dedine i v okolí vyvie-
rajú pramene kvalitnej pitnej vody, ktorú 
si určite nezabudnite nabrať do zásoby 
pred túrou na dominantu obce i okolia - 
dvojvrchol Malý a Velký Radzim (991 m 
n.m.). Obzvlášť obľúbené je jedno z jeho 
vyhliadkových miest, známe ako Vdovčí-
kovo kreslo. Kreslo doslova, sťaby vápen-
cový trón, do ktorého sa môžete pohodlne 
usadiť a vychutnávať si výhľady až na 70 
km vzdialené Bukové hory v Maďarsku, 
alebo na viac ako 300 metrov hlboko uču-
penú Brdárku. Z vyhliadkových miest se-

vernej strany Radzima možno za dobrého 
počasia zhliadnuť Kráľovu hoľu i vrcholky 
Vysokých Tatier.

Východiskovým bodom túry na Ra-
dzim je obec Brdárka. Trasu tam aj späť s 
dĺžkou 4 km zvládnete za 2 hodiny.

Objavte vzácnu flóru - Poloha a prírodné 
podmienky lokality sa zaslúžili o vznik 
a zachovanie osobitej vzácnej flóry. Mož-
no tu vidieť kriticky ohrozený, zákonom 
chránený endemit - Jazyčník sivý (Ligula-
ria glauca), ktorý nenájdete nikde inde v 
strednej Európe, ale tiež karpatský suben-
demit Prilbicu moldavskú (Aconitum mol-
davicum). Pozorné oko zazrie aj Kyjanôčku 
zelenú (Buxbaumia viridis), nenápadný 
mach, ktorý patrí medzi druhy európskeho 
významu a pokladá sa za indikátor konti-
nuity prírodného lesa a pralesa, ktorý tu 
má rozlohu temer 39 hektárov. Na južných 
skalnatých svahoch sa vyskytujú mnohé 
teplomilné druhy, ktoré tu v rámci Sloven-
ska dosahujú svoje výškové maximum.

Brdárka – rajská záhrada Gemera

» ren
Zdroj informácií a foto OOCR Gemer

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanejšie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €29,90 €

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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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!!!

87
-0

00
4



ZH 22-15 strana_ 12

zdraVie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
12

66
-1
44

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


