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4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave
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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)
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim tovarenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel. 0949 350 195

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predam cistokrvne psy si-
birske husky cena dohodou 
Odber mozny ihned infor-
macie na cisle 0905454187

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»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    

„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

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, 

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

Výročia a udalosti
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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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

10



ZH 22-35 strana_ 5

službyžIARsKO 5

46
-2

02

5%
 C

BD
 

ZA
DA

RM
O

33
-0

03
6

87
-0
00

4



ZH 22-35 strana_ 6

zAmestnAnIe Najčítanejšie regionálne noviny
6

78
-0

01
1

 

Operátor/ka výroby
KRIVÁŇ

Ponuka
práce

 s DOPRAVOU zadarmo
smer ZV, LC, RS

Nepretržitá prevádzka, 12hod. zmeny (ranná, nočná). 
Celková mzda: 1000 €/brutto + nástupný bonus 50 eur.

Pre viac info: 0944 425 183
nitra@mahax.sk 
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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
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Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj 
rozširovanie kapacít v regionálnom 
školstve. To je cieľom štyroch výziev, 
ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plá-
nu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o 
odstránenie dvojzmennej prevádzky 
v školách, debarierizáciu stredných 
škôl a pomocná ruka sa po projektoch 
Predškoláci na rozširovanie kapacít 
škôl opätovne podá aj samosprávam, 
aby mohli rozšíriť alebo vybudovať 
nové kapacity v materských a základ-
ných školách. 

Rezort školstva predstavil ďalšie 
štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a 
odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj 
regionálneho školstva. „Boli sme jeden z 
prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy za-
čal čerpať financie a pokračujeme v tom 
pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných 
štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa 
sústreďujeme na materské, základné aj 
stredné školy,“ priblížil minister školstva 
Branislav Gröhling. 

Prvá výrazná podpora je určená 
na dobudovanie kapacít v materských 
školách. Cieľom tejto výzvy je vytvoriť 
približne 12 300 miest v materských ško-
lách a zároveň v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu primárnej energie mi-
nimálne 30%. O podporu môžu žiadať 
všetci zriaďovatelia. Financie sú určené 
na rekonštrukciu, modernizáciu, prístav-

bu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybave-
nie tried. 

Podporu prostredníctvom výzvy do-
stanú aj základné školy, v ktorých rastie 
počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje 
kapacity. O finančné prostriedky z tejto 
výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovate-
lia a výdavky sú určené rovnako ako pri 
budovaní kapacít v materských školách.

Krokom k vzdelávaniu v 21. storočí je 
aj odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť 
viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí 
ešte navštevujú školy na dve smeny. Zá-
merom výzvy je odstrániť dvojzmennú 
prevádzku a v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent. 

Štvrtá výzva je určená na debarierizá-
ciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je 
spraviť naše stredné školy bezbariérový-
mi a prístupnými pre všetkých, aby aj žia-
ci so zdravotným znevýhodnením mohli 
dostať vzdelanie v čo najlepších podmien-
kach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu sa-
motné stredné školy alebo ich zriaďovate-
lia. Prostriedky budú využité na stavebné 
úpravy potrebné na debarierizáciu. 

K všetkým výzvam a kritériám dali 
súhlasné stanovisko aj Národná imple-
mentačná a koordinačná autorita a Minis-
terstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie. 

Rezort školstva vyhlasuje štyri 
zásadné výzvy

» ren
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími 

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný 
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j cca 
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac). 
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. Nástup 8.9.2022.

PRÁCA
v Novom Bydžove

TEL: 0949 322 121 85
_1
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742



ZH 22-35 strana_ 10

zdRAvIe / služby, zAmestnAnIe Najčítanejšie regionálne noviny
10

Slivky sú nielen chuťovo výbor-
né ovocie, ale taktiež sú zdrojom 
množstva zdraviu prospešných ži-
vín. Je čas ich dozrievania a tak si 
ich doprajme čo najviac.

Slivky pochádzajú z oblasti Kau-
kazu, no dnes sú rozšírené po celom 
svete. Najrozšírenejším druhom v Eu-
rópe je slivka domáca - listnatý strom, 
ktorého plody majú oválny tvar, modrú 
až modrofialovú šupku, zelenkastú du-
žinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov 
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom, 
veľkosťou i farbou.

Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, pro-

vitamín A a vitamíny skupiny B, z 
minerálov napríklad draslík, horčík 
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, kto-
rá vytvára pocit plnosti a napomáha 
zabezpečovať zdravý pohyb tráviace-
ho traktu. „Navyše slivky obsahujú i 
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne 
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, ho-
vorí MUDr Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Slivky obsahujú 
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú 
antioxidačné schopnosti. 

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk 

mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš 
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať 
dozrievať v papierovom vrecúšku pri 
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba 
v priebehu niekoľkých dní.

Slivky konzumujeme samostatne, 
ale vhodné sú napríklad aj ako dopl-
nok do šalátov. Pripraviť z nich môže-
me omáčky k mäsu, či upiecť chutné 
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a 
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu 
destilátov a džemov.

Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často 

vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr 
zaprášená ľahkým bielym povlakom. 
Tento povlak pomáha chrániť ovocie, 
napríklad pred infekciami a pomáha 
predchádzať strate vody.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0907 877 860

Slon stúpi do mraveniska a 
mravce po ňom začnú liezť. Slon 
sa otrasie ale jeden mravec mu 

ostane visieť na krku. 
Ostatní po ňom z dola kričia: 

- Zaškrť ho zaškrť ho !!!
*  *  *  *  *

- Viete, čo je to 90-50-90?
- Jazda v meste
okolo policajtov.
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PRÁCA
 v Brandys nad Labem

TEL: 0919 496 491 85
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75
-5
8

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

65
-1
23

34
-0
1

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


