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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Inzercia
0907 877 860

 - Poviem Vám, tomu útoč-
níkovi bránia hrať futbal iba 

dve maličkosti.
 - A síce?  - Nohy!
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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   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
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
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KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0907 877 860

Vtipy
týždňa

»Redaktor motoristického 
časopisu robí na ulici an-
ketu a pýta sa náhodného 
okoloidúceho:
- Dobrý deň, prosím vás, 
ako často meníte olej?
- Ako často? Nóóó, tak raz 
za rok?
- Raz za rok??? A neškodí 
to vášmu motorovému vo-
zidlu?
- Akému vozidlu? Ja mám 
stánok s hranolkami.

»Stretnú sa dve Tatrovky v 
úzkej uličke.
- Cúvaj, - zavrčí jeden z tat-
rovkárov - lebo urobím to 
isté, čo som urobil minule.
Druhý pre istotu zaradí 
spiatočku a vycúva. Potom 
mu to predsa nedá a pýta 
sa prvého tatrovkára:
- Počuj, a čo si to vlastne 
minule urobil?
- Vycúval som.

»Idú dve kamarátky v aute 
a jedna druhej hovorí:
- Radšej spomaľ, tu býva 
policajný radar.
Druhá spomalí, ale za 
chvíľu za nimi vyrazí poli-
cajné auto a zastaví ich.
- Čo sa deje? Ja som pred-
sa nešla rýchlo! - bráni sa 
vodička.

»V správach hovorili, že by 
každý, kto vyrazí na cesty  
v zimnom počasí, mal mať 
so sebou reťaze, lopatu, 
deku, rozmrazovač, ťažné 
lano, baterku, hever a ná-
hradné koleso. No, vyzeral 
som ráno v tej električke 
ako blbec.

»Dora ide večer po parku a 
zrazu začuje výkrik:
- Stoj!!
Zostane teda celkom vy-
strašená stáť. Na to za-
znie:
- Ľahni!!
Dora si teda ľahne a pri-
pravuje sa na ťažký osud 
znásilnenej ženy. Na to sa 
z blízkej tmy ozve:
- Je vám niečo? Cvičím tu 
psa, keď som vás tu našiel 
ležať...
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Počítačového maniaka zrazí 
auto, postaví sa a povie:

- To nič mam ešte dva 
životy.
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom
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»KUPIM STARU MOTORKU MOZE 
BYT AJ BABETA 0944883567
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Kúpim SIMSON aj nepojazd-
ny nekompletný ponúkni-
te.0949505827

»Prenajmem osamelym 
panom v rod.dome na po-
schodi, samostatny vchod, 
kuchynka, kupelna, wc, in-
ternet. parkovanie vo dvore. 
tel.0905964062
»Dam do dlhodobeho prenaj-
mu dvoj izbovy byt, komplet 
prerorbeny, zariadeny.

»Kúpim haki lešenie .tel 0908 
532 682

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

»Predam dvojlozkovy pleta-
ci stroj DOPLETA.Je vyborny 
0907610920

»Hľadám priateľku na vážny 
vzťah. Tel. 0918 256 367
»Hladam veselého kama-
rata, som seniorka,vek ne-
riesim.Ostatné pri kontakte 
0907610920

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

STRECHY
na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

18. jún 1815
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bona-
parte definitívne porazený

Výročia a udalosti
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Inzercia
0911 293 742
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99Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0907 877 860
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Prijmeme 
 operátorov/ky výroby 

do automobilového priemyslu v Kriváni.
Nepretržitá prevádzka 12 hod. zmeny (ranna, nočná).  

 Mzda: od  800€ - 1000€/brutto.
Doprava nad 40 km zabezpečená ZADARMO.

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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 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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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


