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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
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
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

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 (26.880 domácností)

25. augusta 1609  
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďale-
kohľad
26. august 1883  
erupcia sopky Krakatoa

Výročia a udalosti
Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku

ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0907 877 860
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Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0911 293 742
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»Hľadám odborníka, ktorý 
mi namontuje nové káb-
lovanie (mám) na pionier 
20-21 a mustang 23, 0908 
829 424.
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in..Slusne 
zaplatim. 0949 371 361
»KUPIM TOVARENSKY TRAK-
TOR, MOZE BYT AJ STARY 
NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 
195

»Dám do prenájmu 1iz-
bový byt v Novej Ba-
ni.0944454222

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predam bieleho capka bez 
rohého 6 mesacného za 40 
eur a ciernobiele prasiat-
ka 4 mesacné za 55 eur, 
0902076480

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»Dore zaplatim za zlate a 
strieborne mince CSR du-
ka� ,koruny,a ine zlate a 
strieborne mince aj cele 
zbierky.Kupim aj zlate sper-
ky a zlomkove zlato aj zlate 
zuby a mostiky tel. 0915 
627 285 staci prezvonit.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0907 877 860
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

10
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0911 293 742
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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 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, ZH zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka

cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
 jednoducho 

oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti

43
-0
00
4

25

25

Najčítanej
šie

regionálne

noviny



ZH 22-33 strana_ 6

Služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

87
-0
00

4
33

-0
04

7



ZH 22-33 strana_ 7

zameStnaniežiaRSKO 7

21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

Vtipy
týždňa

»Sťažuje sa zlodej kolegovi:
- Predstav si tú smolu. 
Ukradol som 100 žrebov. 
99 nevýherných, ale iba na 
jednom bola výhra milión!

»“Pani, koľko máte rokov?”
“No - koľko by ste poveda-
li?”
“To je ťažké - vy na svoj vek 
vyzeráte výborne.”

»- Hej pane, dajte ruky 
hore, toto je lúpežné pre-
padnutie!
- Prepáčte, slabo počujem, 
nemohli by ste pristúpiť 
bližšie?
- To teda nie, ja dodržiavam 
odstup dva metre podľa 
zákona.

»Do izby psychiatrickej lie-
čebne vojde pacient.
- Kde si bol?
- Bol som zasadiť do zeme 
vajce. Bude z neho sliepka.
- Mal si vziať uvarené, bolo 
by grilované kurča.

»V reštaurácii:
- Máme už len francúzske 
zemiaky.
- A naše, slovenské sú kde?
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PRÁCA
v Novom Bydžove

TEL: 0949 322 121 85
_1

00
4

75
-1
1

Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0911 293 742

- Čo budeš dnes robiť?
- Nič.
- Veď to si robil včera.
- Áno, ale ešte to nemám ho-
tové.
* * * * *
- Deži, čo ti vravel otec keď ťa 
zavreli?
- Vítaj synku...
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Panoramatické výhľady na Jasnú a 
Nízke Tatry ponúknu dve nové živé 
kamery. Skutočným i virtuálnym 
návštevníkom Demänovskej Doliny 
sprostredkujú v reálnom čase infor-
mácie o počasí v najnavštevovanej-
ších miestach Liptova.

Výlet do Demänovskej doliny môže 
byť spojený aj s návštevou atraktívnej 
rozhľadne na Ostredku takzvanej Bencú-
rovej veže. Práve tam nedávno nainšta-
lovali dve nové kamery. Turistom, ktorí 
navštívia rozhľadňu sa ako odmena za 
krátky výstup naskytajú nádherné vý-
hľady na Chopok, Ďumbier či Dereše, ale 
aj očarujúci pohľad na celú Demänovskú 
dolinu či Poľanu. „Kamery ponúkajú 
živý prenos na viacerých weboch vráta-
ne stránky našej obce a stránky regiónu 
Liptov. Súčasný i potenciálny návštevník 
vďaka nim dostane aktuálne informácie 
o počasí. Ako bonus sme na vyhliadkovej 
veži na Ostredku nainštalovali aj WIFI 
hotspot,“ hovorí zastupujúci starosta De-
mänovskej Doliny Richard Bros.

Obec Demänovská Dolina dala ka-
mery osadiť v spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu Region 
Liptov. „Demänovská dolina je vyhľadá-
vanou turistickou lokalitou, najmä kvôli 
možnosti dostať sa na Chopok pohodlne 
lanovkami. Táto naša dolina však ukrýva 
oveľa viac krásnych miest, ktoré sa oplatí 
navštíviť. Okrem rozhľadne Bencúrova 
veža sú nimi napríklad Vrbické pleso aj 

dve demänovské jaskyne. Rovnako aj 
naša atraktívna Lutonského promenáda, 
ktorá náučnou formou odkryje históriu 
cestovného ruchu na Liptove aj v Jasnej, 
či Náučný chodník Príbeh vody priamo 
v okolí potoka Demänovka. Ten pood-
halí tajomstvá potoka, ktorý túto dolinu 
roky formoval. Najmä v horúcich letných 
dňoch dovolenkári ocenia aj nižšie teplo-
ty či prirodzený chládok v tieni stromov,“ 
ozrejmila výkonná riaditeľka Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu REGION 
LIPTOV Darina Bartková. 

Pri návšteve horského strediska Jas-
ná rodiny s deťmi zabaví aj niečo naučí 
atraktívna Dračia cesta. Prázdninujúce 
deti počas nej pomôžu dráčikovi Demiá-
novi prekonať strach a všetky prekážky 
cestou na Chopok.

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu REGION LIPTOV

Nové kamery v Demänovskej doline

Bencúrova veža.
» ren
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www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 
V TEJTO LOKALITE.

Podľa informácií rezortu školstva 
budú v novom školskom roku školy 
fungovať ako v čase pred pandémiou. 
Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti 
nosenia rúšok, izolácia bude len pre 
pozitívnu osobu.

„Som rád, že školský rok 2022/2023 
začneme slobodne, bez zásadných co-
vidových obmedzení, aby sme mohli na 
školách fungovať v pokoji a normálne, 
tak ako sme to poznali pred pandémiou,“ 
priblížil minister školstva Branislav 
Gröhling. Opatrenia na školách tak 
budú od septembra kopírovať aktuálne 
uvoľnené pravidlá. Izolovať sa bude len 
pozitívna osoba, do karantény nepôjde 
trieda ani blízke kontakty. Školy v prí-
pade potreby budú aj naďalej využívať 
jednu miestnosť na izoláciu pre pozitívne 
osoby.

Ak by nastala vážna pandemická 
situácia, riaditeľ školy so súhlasom zria-
ďovateľa môže zatvoriť triedu na 5 dní. 
V prípade nutnosti môže RÚVZ vyhlásiť 
chrípkové prázdniny. Ranný filter ostáva 
povinný len pre materské školy, na zák-
ladných a stredných školách táto povin-
nosť nebude. Povolené aktuálne ostávajú 
aj školy v prírode, lyžiarske zájazdy, vý-
lety a exkurzie či kurzy ochrany zdravia. 

Aj v nastávajúcom školskom roku 
bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na 
základnej a strednej škole na 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní. Pri povinnom 
predprimárnom vzdelávaní bude môcť 
rodič ospravedlniť žiaka na 7 vyučova-
cích dní. „V tomto prípade ide aj o sna-
hu odbremeniť pediatrov, aby nemuseli 
v chrípkovej sezóne neustále vydávať 
ospravedlnenky pre žiakov,“ doplnil 
Gröhling. 

Po nástupe do školy aj po prerušení 
dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučo-
vacích dní (teda napríklad po chorobe 
žiaka) predloží rodič potvrdenie o bez-
príznakovosti. „Je to prevencia, aby mali 
rodičia na pamäti, že je potrebné dieťa 
skontrolovať, či neprejavuje príznaky 
ochorenia,“ pripomenula odborníčka 
rezortu školstva pre zdravotníctvo Elena 
Prokopová. 

OČR bude vyplácané rodičom na deti 
do 11 rokov v prípade, ak riaditeľ školy 
alebo RÚVZ rozhodne o prerušovaní vy-
učovania v triede či škole, alebo ak žiak 
vyžaduje celodenné ošetrovanie na zá-
klade potvrdenia od pediatra. Na účely 
poskytnutia OČR škola oznámi Regionál-
nemu úradu školskej správy (RÚŠS) údaje 
o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zá-
konom č. 461/2003 podľa stavu k posled-
nému dňu mesiaca. Údaje poskytne do 3. 
dňa nasledujúceho mesiaca. Podmienky 
vyplácania OČR nastavuje Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do školy od septembra 
bez covidových obmedzení

» ren
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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
-0
08

8

75
-5

8

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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