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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 18 000 domácností 

ZLATOMORAVSKO
č. 23 / 7. jún 2019 / 23. ROčnÍK

InZERCIA
0905 400 025

Do herne
v Zlatých Moravciach

Bližšie informácie Vám
poskytneme na tel. číslach:

príjmeme

ČAŠNÍKA/ČKU

Čistá mzda 850€

0911 209 777
0911 318 397

45
-0

19
1

45
-0

00
5

PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 105,90€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

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, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

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

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
na závlahy a

záhradný sortiment
NA BAZÉNOVÚ

CHÉMIU

Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

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

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

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

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

na vybrané
značky
hodiniek

Zľava
až 50%
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Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí
953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk
V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie. V ponuke aj
darčekové poukážky.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická
    - Gelové nechty - Akrylové nechty

   Para�nové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce
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Ateliér
krásy

Duklianska 2/A, Zlaté Moravce
(budova SOV-kocka)
Vchod od obuvi, 1. poschodie

Kaderníctvo K-R
0908 794 055

Kozmetika Katka
0915 057 187

Nechtový salón
Gabriela
0908 164 550

AKCIA:

do 17.04.2019
KUPÓN 5€

G3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5-miestne & 9-miestne

mesto od 1,40€
0907 778 302, 0903 860 412

NAJLACNEJŠIE

TAXI v ZM
Letisko Viedeň 105€, Bratislava 69€
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0907 652 710
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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VÝSTAVBA
ROD. DOMOV
BYTOVÉ JADRÁ,
KÚPELNE

0944 624 032
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ZLATOMORAVSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025

Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Zlaté Moravce, 
Vráble, Skýcov, Jedľové Kostoľany, 
Topoľčianky, Obyce, Machulince, 
Žitavany, Lovce, Zlatno, Mankov-
ce, Velčice, Slažany, Martin nad 
Žitavou, Prílepy, Čierne Kľačany, 
Volkovce - časť Olichov, Tesárske 
Mlyňany, Vieska nad Žitavou, 
Slepčany, Malé Vozokany, Veľké 
Vozokany, Červený Hrádok, Ne-
vidzany, Nová Ves nad Žitavou, 
Neverice, Choča, Hostie, Žikava, 
Kostoľany pod Tribečom, Čara-
dice  

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.000 domácností)

Velkosť L
ZARUČENE
SLOVENSKÉ

www.nitrazdroj.sk Cena platí
1. 6. – 30. 6. 2019

 

Predajne:

    – nákup aj bez živnostenského 
        oprávnenia  

0,95 €
JC 0,10 € / ks

Vajcia L
10ks

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

,
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia 
priamo do pokožky prístrojom 
                              Vital Injector 2

PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:
0918 555 703
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HYPOTEKÁRNE ÚVERY DO 80%
Spotrebné úvery do 30 000 €

Splatenie úverov v iných bankách
Hrozí vám exekúcia, dražba? Pomôžeme vám

Tel.: 0905 580 581KÚPA DOMU, BYTU 45
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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.

WWW.REGIONPRESS.SK
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AS izol s. r. o.

HYDROIZOLÁCIA A ZATEPLENIE
plochých striech, bazénov a spodných stavieb PVC fóliou

0902 102 543 tomovic@asizol. sk www.asizol. sk 

laserové zameranie a
cenová ponuka ZDARMA
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Palivové drevo
tvrdé štiepané

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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InZERCIA
0905 400 025
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medze-
ra Číslo rubriky medze-
ra Text inzerátu

Príklad:
RP ZM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdí-
me prijatie inzerátu a jeho 
cenu, ktorú vám vyúčtuje 
váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vráta-
ne medzier. Nič iné neúčtu-
jeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na 
viac týždňov, pošlite rovna-
kú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát 
uverejniť v ľubovoľných 
iných našich novinách, ZM 
zameňte za skratku novín, 
ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám Ford Focus, tel.: 
0948 974 966

»Kúpim motor Škoda 1203 
na malotraktor, tel.: 0907 
658 551 »ČZ-JAWA - odkú-
pim Motocykel/Diely-DO-
HODA ISTÁ, tel.: 0908 205 
521

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám žito, tel.: 0949 
173 603

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 
0918
439 124

»PREDÁM LACNO KOČÍK, 
tel.: 0903 063 987

»Kto daruje chladničku 
malú, tel.: 0949 654 448 
»Ponúkam pravidelnú 
spolujazdu do BA, letisko 
Viedeň, každú nedeľu, 
tel.: 0950 452 701

»Dôchodca si hľadá prácu 
ako vrátnik, informátor, 
strážnik. Preukaz už ne-
mám NR, HC a okolie, tel.: 
0903 063 987

»54r. hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »SYMPATIC-
KÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA 
NA ZOZNÁMENIE, tel.: 0944 
724 181

Občianska
riadková
inzercia

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    

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. je univerzitný profesor. Popred-
ný odborník, inovátor a vizionár v 
oblasti informačnej vedy. Je rešpek-
tovaný v domácom i medzinárodnom 
meradle. Expert Európskej komisie 
pre oblasť digital humanities. Ako 
slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Usiluje o napredovanie 
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa naj-
vyspelejším krajinám Európy. 

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je 
to oxymoron? Protirečenie?

Tak, ako je protirečením výraz 
zdravý nemocný, tak pre väčšinu na-
šich politikov sedí oxymoron bohatý 
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí 
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry 
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň 
umelcov. Pritom na kultúru a kul-
túrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna 
vláda doteraz nepovažovala kultúru 
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie-
va boľševický koncept o základni a 
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda 
plné bachory a potom zábava. Za tú 
zábavu považujú naši politici akurát 
pretŕčanie sa na folklórnych festiva-
loch, vernisážach a v Smotánke. Za 
tridsať rokov, napriek politikom, nie 
ich zásluhou, a mimo dosahu politi-
kov, u nás predsa len zapustila kore-
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí 
to o sile slobodného tvorivého ducha 
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo 

štát a politici nemajú vplyv. Politici 
cez našich ľudí znefunkčnili štátne 
kultúrne inštitúcie. 

Je na Slovensku ešte možná ná-
prava po rokoch hrubej devastá-
cie základných civilizačných no-
riem a hodnôt?

Hviezdoslav v sa v jednej básni 
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok, 
zosurovenie, zdivočenie mravov? 
Ak na rovinu, tak poviem, že poli-
tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí 
si osedlali demokraciu kadejakými 
prívlastkami a ochromili nás cen-
tralizáciou. Po roku 1989 som si na-
ivne myslel, že už bude len lepšie. 
Že múdri demokratickí politici sa 
o všetko postarajú, že bude dobre. 
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa 
nechali učičíkať, uspať. Znehybne-
li sme a prenechali sme iniciatívu 
nehodným chytrákom, egoistom a 
politickým gaunerom, ktorí rátajú s 
našou pasivitou, ľahostajnosťou, ne-
záujmom. Ktorí si našu slušnosť vy-
svetľujú ako slabosť. Ale 
to je omyl. Potrebujeme 
reset a reštart. Potrebu-
jeme decentralizáciu.
Dokončenie 
rozhovoru 
o týždeň
ib

Potrebujeme reset a reštart I.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

regionálne

noviny

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/redakcie/zapad/zlatomoravsko 
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Znie to dobre - „no go zóna“ - čosi 
ako pešia zóna, ibaže naruby, teda 
oblasť, kam sa nechodí. Za „no go 
zónu“ najnovšie vyhlásil brati-
slavský primátor Obchodnú ulicu. 
Zatiaľ iba v piatok a v sobotu.

Obchodná ulica je v centre Bratisla-
vy, križuje jeho pešie zóny. Bronx bol 
kedysi v 60-tych rokoch  preslávený 
najmä ako najbrutálnejšia časť New 
Yorku a vyznačoval sa aj najvyššou 
kriminalitou. Obchodná „no go zóna“ 
je najbrutálnejšou ulicou centrálnej 
časti hlavného mesta členského štátu 
Európskej únie.

Sociálne siete sú plné – zo strany 
tých slaboduchších – strachu z mig-
rantov a z toho, čo ich prítomnosť bude 
znamenať na bezpečnosť v našich mes-
tách. Filipínca však skopal a k smrti 
umlátil našinec, ktorý si jeho smrť na-
krúcal ešte do archívu na mobil. V „no 
go zóne“ na Obchodnej ulici. Nepoču-
júceho mladíka takmer na smrť umlátil 
iný našinec – nadsamec – taktiež v „no 
go zóne“ na Obchodnej ulici v centre 
Bratislavy. A do tretice – v tejto „no go 
zóne“ nožom ohrozoval chodcov ďalší 
našinec. Ani jedna z týchto troch vyši-
nutých beštií k nám neprišla zo zahra-
ničia. Tri ťažké zločiny za veľmi krátke 

obdobie.
Ani si netrúfam tušiť, čo by sa dia-

lo a nielen na sociálnych sieťach, ak by 
páchateľmi boli migranti. Ako by vykri-
kovali fašisti, ktorí sú teraz absolútne 
ticho, ako by demonštrovali naciona-
listi, ktorí sú teraz absolútne ticho a 
akoby vypisovali všetci, ktorí majú fó-
biu z niečoho nepoznaného, cudzieho. 
Tí sú tiež absolútne ticho.

Lebo našinci môžu. To je OK, v po-
hode. „Chlapci si možno iba viac vypili, 
chlapci si možno iba šňupli.“ Ale sú to 
naši zlatí dobrí chlapci, veď ani trestať 
netreba, za brutálnu vraždu šesť rokov, 
ako za ukradnutú čokoládu a z nich 
ešte polovica dolu za dobré správanie v 
base s prvým stupňom ochrany.

Primátor sa usmieva do kamery a 
hovorí o „no go zóne“. V nemocnici sa 
v tej chvíli našťastie z kómy preberá 
pacient, ktorý v tej zóne, kde sa zrazu 
ocitol a zjavne sa tam hlupák jeden ne-
mal čo vyskytovať – po opuchu mozgu, 
spôsobenom brutálnou bitkou. Takže 
sa vlastne nič nestalo. Iba do centra 
hlavného mesta už nielen obyvateľ, ale 
ani návštevník nesmie. Ani za bieleho 
dňa. Iba ak s ochrankou. Ale tú má z 
nás a za naše iba zopár vyvolených.

No go zóny

» ib

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA    PRASKLÍN SKIEL

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

€ ?
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Vráble      0911 611 924

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

InZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK
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V prípade záujmu zmluvných strán 
uzavrieť v budúcnosti zmluvu, 
môžu tieto ešte pred jej uzavretím 
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j. 
zmluvu o budúcej zmluve. 

Predmetom takejto zmluvy je zá-
väzok oboch zmluvných strán uza-
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred 
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú 
zmluvu, ktorú z  určitých dôvodov 
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo-
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len 
predbežný charakter a má ju v bu-
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda 
budúca zmluva. Zmluvu o  budúcej 
zmluve možno uzavrieť v súvislosti 
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už 
pomenovanými alebo nepomenova-
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že 
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza-
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú 
byť zmluvnými stranami takejto bu-
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho 
zákonníka musí byť zmluva o budú-
cej zmluve uzavretá písomne, pričom 
sa v nej strany musia dohodnúť o jej 
podstatných obsahových náležitos-
tiach. 

To znamená, že na základe ústnej 
dohody zmluva o budúcej zmluve ne-
vznikne. Jednou z podstatných nále-
žitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj 
doba, do kedy má byť budúca zmluva 
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná 
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budú-
cej zmluve, môže oprávnená strana 
požadovať, aby obsah zmluvy určil 
súd. Zaviazaná strana má povinnosť 
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy, 
ak ju na to vyzvala oprávnená strana, 
a to v časovej lehote určenej v zmluve 
o budúcej zmluve. 

V prípade, že by oprávnená strana 
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú 
stranu, aby uzavrela budúcu zmlu-
vu, tento záväzok zaviazanej strany 
zaniká a tým pádom sa na súde ne-
možno domáhať nároku na uzavretie 
budúcej zmluvy. Ak oprávnená stra-
na podala včas návrh na súd, tento 
určí obsah budúcej zmluvy podľa 
účelu sledovaného zmluvou o budú-
cej zmluve, pričom zoberie do úvahy 
okolnosti, za ktorých sa dojednala 
zmluva o budúcej zmluve. 

V zmysle Občianskeho zákonní-
ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu 
zaniká v prípade, že okolnosti, z kto-
rých strany vychádzali pri uzatvá-
raní zmluvy o budúcej zmluve, sa 
do takej miery zmenili, že nemožno 
spravodlivo požadovať, aby sa zmlu-
va uzavrela.

Zmluva o budúcej zmluve

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Na-
priek tomu, že to vieme, je to veľmi častá 
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často 
volajú po zázračnej všetko-zachraňujú-
cej diéte.  

Každá nová správa o „zaručenej“ diéte 
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov. 
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Roseda-
leova, Dukanova, nordická, delená strava, 
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitari-
ánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2, 
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa 
krvných skupín, pôsty a hladovky ako sú-
časť stravovacieho plánu, ... 

Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná? 
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od 
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce do-
siahnuť –  udržať si hmotnosť, alebo schud-
núť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou, 
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme 
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty 
sú experimentom, niektoré experimentom 
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba 
pre zdravých, iné majú liečebný charakter. 
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie, 
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôka-
zy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú 
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.

Podstatou je, aby diéta 

   a stavebné látky

   niektoré skupiny potravín

   alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina 

-
zujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a 
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhod-
nocované podľa výsledkov v siedmych rôz-
nych kategóriách , hodnotia celkový  efekt 
na zdravie,  jednoduchosť dodržiavania, 
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádza-
nie chronických ochorení srdca, ciev, vyso-
kého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky. 
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce 

Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta 
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta 
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich 

dodržiavať dlhodobo, vyho-
vuje mu svojou skladbou, 

a chráni ho pred vznikom 
a rozvojom ochorení. 

Top 10 diét

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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AUTOMECHANIKA
Požadujeme:
- prax v odbore oprava osobných
  motorových vozidiel
- samostatnosť
- schopnosť pracovať podľa
  technologických postupov
- zodpovednosť za vykonanú prácu

Ponúkame:
- plat na základe úkolovej mzdy
   v rozmedzí 1000 - 1800 € mesačne
- 13. a 14. plat
- odborný a �nančný rast

Autoservis
Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

SKLADNÍKA
Požadujeme:
- prax v oblasti vedenia skladu
- práca s PC
- samostatné myslenie

Ponúkame:  
- plat od 800 €
   mesačne

Životopisy
zasielajte na email:

autoluky@gmail.com

0905 341 185

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

práca

Ponuka
práce

Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto

+ príplatky
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

f 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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regionálne

noviny

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 18 000 domácností 

ZLATOMORAVSKO

InZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Zlatých Moravciach

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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InZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

Slovo neviem som kedysi takmer ne-
používal. Myslel som si, že viem. A 
keď som nevedel, tak som to nepri-
znal. 

Dnes viem, že neviem. Príde za mnou 
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý 
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo 
s nim urobí. 

Občas posudzujeme druhých ľudí, 
ich vlastnosti, správanie alebo schop-
nosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí 
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé 
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie 
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám 
patent na rozum a rozprávať nezmysly. 
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len 
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa 
do neho a uvedomovať si aký je rôznoro-
dý a zložitý. 

Naše schopnosti teda nie sú dané 
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu 
sa nevedome otvárame a čo nás presahu-
je. Každý si to nazýva rôzne  - Duch svätý, 
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou ale-
bo sila podvedomia.

Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči 
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli 
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj his-
tória poznávania sveta nám ukázala, že 
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme 
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady, 
mikroskopy a metódy skúmania nám 
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale 
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí. 

Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu 
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo 
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme 
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom, 
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké 
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie 
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa 
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako 
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko 
viem, aj keď nič neviem.

Keď som bol mladý, videl som často 
iba správne riešenie, dnes vidím mno-
ho prepletených ciest. Neviem, ktorá je 
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslí-
me si, že všetkému rozumieme, tak sme 
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia, 
objavy a zázraky. Keď 
pochopíme, čo všetko 
nevieme, tak sa z nás 
stávajú znova deti, 
ktoré môžu každý 
deň prežívať krásne 
objavovanie toho, 
čo nám bolo 
skryté.

Neviem...

» Ján Košturiak

Minulý rok Hornošarišské osveto-
vé stredisko zorganizovalo prvý 
ročník Majstrovstiev Slovenska 
podomácky vyrobených detských 
kár. Podujatie malo veľmi pozitív-
ny ohlas, preto ho tento rok táto 
nezisková organizácia pripravuje 
celoštátne. 

Jediným obmedzením pre prípad-
ných účastníkov je podmienka, že káry 
si deti s rodičmi vyrobia svojpomocne. 
Organizátormi sú Hornošarišské osve-
tové stredisko a Klub nadšencov histo-
rickej techniky a remesiel.

Klub vznikol v roku 2016. Združuje 
šikovných ľudí, ktorí si radi opravujú 
staré veci, aby ich nemuseli vyhadzo-
vať. Preto robia pre širokú verejnosť 
rôzne školenia, ako si opraviť, alebo 
udržiavať staré bicykle, hračky, spot-
rebiče, oblečenie, autá. Nadšenci sú 
presvedčení, že to, čo si šikovní do-
máci majstri opravia sami, si viac aj 
vážia a chcú ľudí inšpirovať k zmene 

konzumného správania.  

Minulý rok usporiadali prvý ročník 
Majstrovstiev Slovenska doma vyrobe-
ných detských kár z odpadu a dosák, 
presne takých, aké zažili ich rodičia, 
keď boli ešte deťmi. Zúčastnilo sa 36 
súťažiacich a vyše 3000 divákov prišlo 
podporiť malých pretekárov.  Tento rok 
sa uskutoční DRUHÝ ROČNÍK MAJ-
STROVSTIEV SLOVENSKA doma vy-
robených detských kár. 

Tieto káry si budú môcť vyrobiť na 
tvorivej dielni v piatok 14. 6. pri ga-
rážach Hornošarišského osvetového 
strediska, kde im s tým pomôžu dobro-
voľníci –  profesionálni automechanici. 
S rodičmi káry vyrobia a deti si ch na-
maľujú podľa svojich predstáv. Súťažiť 
budú aj v kategórii o najkrajšiu a naj-
bláznivejšiu káru. Preteky sa uskutoč-
nia v nedeľu 16. júna na Komenského 
ulici v Bardejove. Táto ulica bude kvôli 
pretekom uzavretá, preteky sa uskutoč-
nia na ceste.  

Majstrovstvá Slovenska detských kár

» Juraj Bochňa, Klub nadšencov historickej techniky a remesiel

hLavu hORE

ŠpORT

Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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