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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou
ý na

u skúškou
batérií s tlakovouou

ýcýchýýbber snubj rr í vvýýajajNNa ýí e  snu ýuN j í be snub ýcN š r í ý e snu ný hhýýýcýýbb ýN ýši ší ýíšíšN š š
st kovv (aaj brili tových),prs h)p enk ( j rilir e k ( j rili tovýcp st k ( j brilia tových),r t k ( j riliaa tovýcprst k ( j brili to ý
adoob ýcch oobrrúčiek svva ýd b ý účiekaddoob ýcc bb účieči kk

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 
až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 
až 40€/g.
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0J+S MALIARI

Jano Minár 0908 541 400

 

Simon Schmid 0949 121 722

 

jsmaliari.obyce@gmail.com

 

J+S MALIARI, OBYCE 
- KLASICKÉ MALIARSKE PRÁCE
- TAPETOVANIE
- STROJOVÉ MAĽOVANIE
- NÁTERY STRIECH
- MAĽOVANIE VODEODOLNÝMI FARBAMI
  KÚPEĽNÍ A KUCHÝŇ
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Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

Továrenská 1264, Zlaté Moravce

      www.swingpneu.sk      
      Autocentrum SWING
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Ponúkam strojové
     omietky
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAK IAC
na elektrický
ohrievač 80 l 

143,90€

AKCIAAKCIA
Kotle 

na pevné
palivo

AKCIAAKCIA
na závlahový systém

AKCIAAK IAC
na podlahovú trubku 16

0,90 €/1m

podlahovú trubku 16

/1m
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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
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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prijíma objednávky na pestovate ské pálenie ovocia pre páleni iarsku 
sezónu 2022/2023, ktorá v našej Pálenici za ína d om  

Minimálne mno stvo kvasu pre za atie pálenia je 180l, maximálne 
mno stvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l.

 V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. ísle  
alebo prostredníctvom e-mailu na  alebo 

prostredníctvom kontaktného formulára na mojej stránke 
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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    34.980 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 (20.930 domácností)
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka

adšej sa na 
narátajme 
až potom 
Najskôr 

tom ho-
keď sii 

adujú
e slo-
iek, 

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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DETAILNÉ ČISTENIE 
INTERIÉROV ÁUT

TEPOVANIE
UMÝVANIE

VOSKOVANIE
VYSÁVANIE

KERAMICKÁ OCHRANA+421 918 837  562
www.racho.sk
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FRUCTOP
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Predaj, montáž a servis
bytových klimatizácií

0904 837 936
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Pohrebná služba
0907 789 124
0940 568 455

Bernolákova 15
Zlaté Moravce
(oproti nemocnici)
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že v prípade prevodu vlastníckeho práva k podielu nehnuteľnosti 
ďalším spoluvlastníkom svedčí zákonné predkupné právo?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
az Ingatlant érintő tulajdonrész átruházása esetén a többi 

tulajdonostársat törvényből kifolyólag elővásárlási jog illeti meg?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 

6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK



ZM22-35 strana 4

SVET KNIHY / ZAMESTNANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

»

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné. Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim tovarenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195 

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027

  

»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 868 
361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim kukuricu 0915 
752 364
»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905 651 837

»57 r. hľadá priateľku 
0917 049 831
»52 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ŽENU NA PEKNÝ VZŤAH 
.0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZM 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 nefungu-
je u operátora 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, ZM 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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Prijmeme pracovníkov SBS 
v Nitre

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ��������� 
Exolon 4/10 číra  � �! ���� 

Exolon 2/10 2UV biela  �"������� 
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  � �"����� 
Exolon 7/16 BF bronz   ��!����� 

PC Trapéz 76/18 bronz  � ��!���� 
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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Slovenská akadémia vied (SAV) pri-
chádza s jedinečnou publikáciou Zme-
na klímy I., ktorá zrozumiteľne a na 
základe vedeckých faktov vysvetľuje 
rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej 
autormi sú slovenskí vedci a vedkyne 
zo všetkých troch vedných oddelení 
SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej 
i odbornej verejnosti, ale aj zástup-
com politického a verejného života 
priniesli súhrnné vedecké dáta o kli-
matickej zmene.

Publikácia Zmena klímy I. je kom-
plexným textom, v ktorom čitatelia a 
čitateľky nájdu relevantné informácie o 
fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu 
klímy, o biologicko-ekologických feno-
ménoch vplývajúcich na živú prírodu a 
v neposlednom rade aj o dôsledkoch pô-
sobiacich na človeka a reakciách, ktoré 
vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je 
voľne prístupná online na stránke SAV 
a záujemcovia si ju môžu čítať vo svojich 
smart zariadeniach aj po oskenovaní QR 
kódu.

Naša generácia je očitým svedkom 
dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. Kli-
matická zmena sa stala každodennou re-
alitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborní-
ci na celom svete upozorňujú, že stojíme 
pred závažnými zmenami a krízou v ži-
votnom prostredí. Pre lepšie pochopenie 
procesov klimatickej zmeny a orientáciu 
v množstve informácií, ktoré s problema-
tikou klimatickej krízy súvisia, pripravili 

vedci SAV v rámci edície Otvorená akadé-
mia populárno-vedeckú publikáciu Zme-
na klímy. V týchto dňoch vyšiel jej prvý 
diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na 
problém – skúma zmeny klímy od astro-
fyziky cez geológiu, hydrológiu, klimato-
lógiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Au-
tori kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, 
respektíve nevnímame klimatickú zmenu 
a načrtli prognózu ďalšieho možného vý-
voja. „Musíme sa konečne začať zamýšľať 
nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako 
sa následne naša planéta správa,“ vy-
svetľuje iniciátor myšlienky na prípravu 
a vydanie publikácie, zároveň jej editor a 
spoluautor Pavol Siman. „Človek zhruba 
od polovice minulého storočia výrazne 
zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa 
hybnou planetárnou silou. Musíme si 
uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny 
až miliardy rokov a človek za posledných 
približne 70 rokov vniesol do tohto sys-
tému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, 
že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri 
klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako 
druh prežije, alebo skončí ako množ-
stvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa 
prebiehajúcim zmenám na planéte Zem 
nedokázali prispôsobiť. „Ak máme pre 
nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať 
od seba, od každého z nás,“ uzatvára Pa-
vol Siman.

Informácie poskytla SAV. Viac zaují-
mavostí o publikácii prinesieme už one-
dlho na našej webovej stránke cujte.sk

Unikátna publikácia o klimatickej zmene

» ren

INZERCIA
0910 851 307

0910 455 919
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Inzercia
0910 851 307, 0910 455 919
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


