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KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať
0948 001 811
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T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
BEZKONKURENČNÁ CENA!
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SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE

SLOVENSKÉ
BRAVČOVÉ
POLOVICE
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, Ban-
ská Belá, Štiavnické Bane, Žarnovica, 
Brehy, Hodruša - Hámre, Hronský Be-
ňadik, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, 
Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Žiar 
nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná 
Trnávka, Hliník nad Hronom, Janova 
Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, 
Lovča, Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, Stará 
Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Hodru-
ša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Mgr. Martina Kúsková  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    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 (26.880 domácností)

»Predám Citroen C5 combi, 
r. v. 2011 Tel.:  0907 877 860

»Kupim motorku Simson 
aj nepojazdnu do 800e 
0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim rodinný dom aj 
starší, môže byť aj chatka 
vhodná na celoročné bý-
vanie. Vyplatím v hotovosti. 
Moje telefónne číslo: 0940 
944 264.

»Predám krásny psík šte-
niatko Yorkshire teriér,len 
do dobrých rúk.Chip,preu-
kaz.0911 376672

»Kúpim stare mince, ban-
kovky, obrazy,0948 401 452
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Predam seckaren, 2 kotly, 
trojnozka 0904/852382

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       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE
od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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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:

45
-0

01
8

78
-0

02
7Dispečing SK - 0950 333 222

Žiar nad Hronom
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0904 038 558

PREDÁM
BRAVČOVÉ
POLOVICE

od 2,50€/kg
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LEKÁREŇ V ŽIARI NAD HRONOM

SANITÁRA /-KUhľadá

FARMACEUTA /-KU

mzda od 1600 € / mes. bru�o 

(podľa skúsenos� a odpracovaných rokov)

mzda od 5 € / h bru�o 

Bližšie info:

0905 684 134
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Od 1. februára 2023 nadobudol účinnosť 
generálny pardon, ktorý potrvá do 31. 
augusta 2023. Odvádzateľom poistného, 
ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, 
generálny pardon poskytuje možnosť, 
aby si vyrovnali svoje záväzky a takto 
splnili podmienky pre odpustenie pe-
nále z dlžnej sumy. 

Znamená to, že Sociálna poisťovňa s 
účinnosťou od 1. februára 2023 nepredpíše 
penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť 
penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a 
dlžné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, 
splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné 
poistné a dlžné príspevky na starobné dô-
chodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu 
zaplatí do 31. augusta 2023. „Základnou 
podmienkou uplatnenia generálneho par-
donu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej 
dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augus-
ta 2023 a predloženie chýbajúcich mesač-
ných výkazov poistného za rozhodujúce 
obdobie,“ uvádza Sociálna poisťovňa na 
svojej webovej stránke.

Odvádzateľ poistného - zamestnávateľ 
a takzvaná zahraničná samostatne zárob-
kovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje zá-
kon o sociálnom poistení - musí teda pred-
ložiť podklady na zistenie správnej sumy 
poistného a príspevkov za obdobie do 30. 
júna 2022. „V prípade zamestnávateľa je 
takýmto podkladom mesačný výkaz po-
istného a príspevkov, v prípade tzv. zahra-
ničnej samostatne zárobkovo činnej osoby 

ide o poskytnutie dokladov na posúdenie 
vzniku a zániku jej povinného sociálneho 
poistenia a určenie správnej výšky poist-
ného,“ objasňuje inštitúcia a dodáva: „Ak 
si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí 
sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie 
nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť 
zapojiť sa do generálneho pardonu.“ 

Od februára Sociálna poisťovňa do-
časne prerušuje predpisovanie penále tý-
kajúce sa obdobia generálneho pardonu. 
Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľa-
dávok na penále. O odložení vymáhania 
pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo 
vlastnej réžii, bude osobitne už počas feb-
ruára dotknutých klientov informovať. Na 
generálny pardon už upozornila aj Slo-
venskú komoru exekútorov a informácie 
o generálnom pardone a možnom zániku 
vymáhaného penále dostali aj samotní 
exekútori.

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna 
poisťovňa k dispozícii všetky potrebné 
údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý 
proces odpustenia penále vykoná automa-
ticky, bez ich žiadosti či návštevy pobočky. 
Prvý hromadný automatický proces Sociál-
na poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre 
tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky 
už vysporiadali, respektíve zaplatili dlžné 
poistné, prípadne aj predložili chýbajúce 
doklady do konca marca 2023. Títo odvá-
dzatelia poistného dostanú o uplatnení 
generálneho pardonu a o odpustení penále 
oznámenie listom alebo do e-schránky.

Dlžníkom pomôže generálny pardon

» ren

13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0907 877 860
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
MESAČNÉ
BALENIE
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €


