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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 26 880 domácností 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 34 / 26. AUGUST 2022 / 26. ROČNÍK

27. augusta 1990   
založenie karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku

Výročia a udalosti

29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

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

 

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)

28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

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

Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0907 877 860

INZERCIA
0911 293 742

„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

vám chrbát, keď je treba?
Ak máme v živote

takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
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»Kúpim v Žarnovici či v 
Novej Bani 1 izbový byt. 
0903575921

»Hladam odbornika (fi rmu), 
kto osadi plastovu zumpu 
na miesto, kde je spodna 
voda 0903510638
Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predam 125l chladnicku-
,malo pouzivany.Cena 70?. 
Tel:0918479592

»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 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 

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    

V súvislosti so stretmi človeka s med-
veďom sa v uplynulých týždňoch 
často objavovali úvahy o ich prem-
nožení. Nezávislý zahraničný tím 
vedcov hypotézu o premnožení med-
veďov na Slovensku predbežne nepo-
tvrdil.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP 
SR) s nezávislými expertami z Prírodo-
vedeckej fakulty Karlovej Univerzity v 
Prahe uskutočnila DNA analýzu viac 
ako 2 000 vzoriek srsti a trusu medve-
ďa hnedého. Na základe modelovania 
veľkosti populácie medveďa hnedého 
zo získaných vzoriek DNA, sa dospelo 
k odhadu početnosti západokarpatskej 
populácie medveďa hnedého na 1056 
jedincov. Vzhľadom na možnú štatistic-
kú odchýlku sa tak skutočná početnosť 
najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v 
intervale od 1012 do 1275 jedincov. Vedci 
z Karlovej Univerzity v Prahe použili k 
modelovaniu rovnaký prístup, aký bol 
použitý pri publikovanom odhade počet-
nosti medveďov v Slovinsku. Predbežné 
výsledky modelovania populácie med-
veďa hnedého na základe DNA analýzy 
tak potvrdili výsledky predchádzajúceho 
genetického sčítania z rokov 2013 a 2014, 
ktoré realizoval tím profesora Ladislava 
Pauleho. Tie stanovili odhad početnosti 
západokarpatskej populácie medveďov 
na 1214 jedincov. 

Výsledky vedeckých štúdií sa štan-
dardne medializujú až po ich publiko-
vaní vo vedeckom časopise. „V tomto 
prípade však v súvislosti so situáciou na 
Slovensku robíme výnimku vzhľadom na 
potrebu informovať verejnosť,“ povedal 
doc. Pavel Hulva z katedry zoológie Prí-
rodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity 
v Prahe. 

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan 
Karaska podotkol, že hoci k výrazným 
zmenám početnosti medveďov nedochá-
dza, úlohu zohrávajú aj iné faktory. „To, 
čo sa výrazne zmenilo, nie je počet med-
veďov, ale ich správanie. Nezabezpečené 
kontajnery, vnadiská, pestovanie kuku-
rice v podhorských oblastiach, či urbani-
zácia prírodného prostredia zapríčinili, 
že sa medvede zdržujú v čoraz tesnejšej 
blízkosti ľudských obydlí a strácajú pla-
chosť. Všetky tieto faktory zvyšujú riziko 
stretu človeka s najväčšou slovenskou 
šelmou,“ konštatoval Karaska. Štatistiky 
pritom dokazujú, že počet útokov medve-
ďa na človeka nesúvisí s počtom odlove-
ných medveďov. Jediným efektívnym rie-
šením je kombinácia odstránenia príčin 
vzniku zmeny správania sa medveďov s 
identifikáciou a následnou elimináciou 
medveďov s už nenávratne zmeneným 
správaním, ktoré ŠOP SR realizuje pros-
tredníctvom činnosti Zásahového tímu 
pre medveďa hnedého.

Štúdia zatiaľ nepotvrdila 
premnoženie medveďa

» ren
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Školská 42/2, 
968 01 Nová Baňa

 dopmont@dopmont.sk
0915 186 898

výhodné 
ceny

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK  8:00 - 15:00 :    
STREDA: 8:00 - 16:30  PIATOK  zatvorené:
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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.
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31. augusta 1971  
Program Apollo: astronaut Dave Scott sa stal prvým človekom, ktorý ria-
dil vozidlo na mesačnom povrchu; stalo sa tak počas misie Apollo 15

Výročia a udalosti
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FRUCTOP
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bitu�ex.sk
46
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GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN
0904 807 922

0904 807 922
montplastokna.sk, skorecigor@centrum.sk

- Plastové okná a dvere
- Žaluzie, sietky, parapety

Predaj okien a dverí

montáž - servis
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

Sládkovi�ova 869/15, B. BYSTRICA
(nábytok Mikušincová)

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:

• SEDA�KY• POSTELE• POHOVKY• KRESLÁ

• MATRACE• ROŠTY• STOLY

NÁBYTOK PRE VÁS VYRÁBAME
UŽ 30 ROKOV.
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Odborníci z Úrad verejného zdravot-
níctva SR upozorňujú na významný 
medziročný nárast hlásených prí-
padov kliešťovej encefalitídy na 
území Slovenskej republiky v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nárast prípadov - „Ku dňu 15.08. 
2022 je na Slovensku hlásených 141 prí-
padov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre 
porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok 
o 92 prípadov,” uviedol hlavný hygie-
nik SR Ján Mikas. Najviac prípadov KE 
za rok 2022 bolo k danému dátumu hlá-
sených z Banskobystrického kraja (46), 
Žilinského kraja (41), Trenčianskeho 
kraj (25) a Prešovského kraja (13). „Túto 
sezónu sú zatiaľ evidované 3 epidémie 
KE - dve v Banskobystrickom a jedna v 
Prešovskom kraji. Pri každej epidémii 
boli za pravdepodobný prameň náka-
zy KE považované výrobky z nepas-
terizovaného ovčieho mlieka, pričom 
tieto epidémie pozostávali z dvoch až 
štyroch prípadov,” uviedla MUDr. Jana 
Kerlik, PhD. z Odboru epidemiológie 
RÚVZ v Banskej Bystrici.

Pozor aj na potraviny - Odborníci 
opätovne pripomínajú, že okrem infi-
kovaných kliešťov sa kliešťová ence-
falitída môže prenášať aj niektorými 
potravinami, pričom rizikové môžu 
byť najmä nepasterizované výrobky z 
kozieho a ovčieho mlieka. „V kontexte 

významu prevencie zdôrazňujeme, že 
ochorenie postihuje centrálnu nervovú 
sústavu a môže mať vážne a trvalé ná-
sledky. Nezáleží pritom, či sa človek ví-
rusom nakazil prostredníctvom infiko-
vaného kliešťa alebo kontaminovaným 
mliečnym výrobkom,” vysvetlil hlavný 
hygienik SR Ján Mikas.

Prevencia - Platí, že najlepšou pre-
venciou kliešťovej encefalitídy je kom-
binácia:
- očkovania proti kliešťovej encefalití-
de, 
- dôslednej ochrany pred zaklieštením 
výberom vhodného oblečenia,
- použitia repelentov, 
- čo najrýchlejšie a bezpečné odstráne-
nie kliešťa z tela,
- tepelné spracovanie rizikových výrob-
kov pred konzumáciou pri min. 70° C.

Rizikové oblasti - rizikové oblasti 
výskytu kliešťovej encefalitídy si mô-
žete pozrieť tu: https://bit.ly/KE-ende-
micke-oblasti-2021

Zaznamenali nárast prípadov 
kliešťovej encefalitídy

» ren
zdroj foto Erik_Karits pixabay
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 31. augusta 202
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30. augusta 1944   
založenie generálneho štábu SNP v Ban-
skej Bystrici

Výročia a udalosti

1. septembra 1939   
napadnutím Poľska Nemeckom sa začala 
2. svetová vojna

Výročia a udalosti
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Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický 
príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 1.9.2022. 

0907 877 860
Inzerát, ktorý predáva

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanejšie

regionálne

noviny

Mayerov zákon:
V situáciach, v ktorých

je viac zainteresovaných,
je najťažším riešením vybrať 

to správne riešenie.
* * * * *

Zákon skúšky:
Vždy, keď už poznáte 

odpovede na všetky otázky, 
vymenia otázky.
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2. septembra 1666   
vznikol Veľký požiar Londýna

Výročia a udalosti

www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 
V TEJTO LOKALITE.

Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0907 877 860
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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ST
R1

Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


