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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
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

Kontakt: 

Jednoduchá, telu najprirodzenejšia pohybovo – ozdravovacia aktivita,
určená pre každého, na odstránenie bolestí chrbtice a získanie veľa
ďalších zdravotných benefitov.

(Chôdza so špeciálnymi paličkami)

Termín: 

(Teória + nácvik správnej techniky)

OBYCE

Každý účastník sa na kurz
musí prihlásiť vopred.
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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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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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0907 652 710
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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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

PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:
0918 555 703
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Objednávky:
0907 054 230

Novootvorené

v Zlatých Moravciach
KADERNÍCTVO

Námestie
A. Hlinku 26
(OREGON)
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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

45
-0

03
5



ZM-19-22 strana- 2

2
EDITORIÁL / zDRavIE, škOLy, zamEsTnanIE

INZERCIA

 

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)

Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

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

MEZOTERAPEUTICKÁ 
LIPOLÝZA 
 

Dvojitá brada?
Už sa s ňou ďalej netrápte...

Ošetrenie, pri ktorom sa látka vpravuje 
priamo do tuku, ktorý sa následne rozpustí.
Aplikuje sa tiež na - brucho, boky, stehná, ramená.
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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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Aktuálne vydanie
nájdete aj na:
WWW.REGIONPRESS.SK/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/
redakcie/zapad/nitriansko

regionálne

noviny
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8:00 -12:00, 12:30 - 16:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

- ploché - štvorcové - kruhové
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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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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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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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 VÝSTAVBA

ROD. DOMOV
BYTOVÉ JADRÁ,
KÚPELNE

0944 624 032
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www.regionpress.sk
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aCn / sLUŽBy, zvERInEC, aUTO-mOTO

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/ Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521

»Predám 1200m2 poz. v M. 
Kiari. Pozemok je rovinatý, v 
tichej zóne 1 km od kúpalis-
ka Margita-Ilona. V blízkosti 
je voda el. a plyn. Pozemok 
možné rozdeliť na dva 6á 
poz. so samostatným prístu-
pom. Cena 30 000, tel.: 0918 
495 956 »Predám 1600m2 
vinicu v Zbrojníkoch Cca 600 
koreňov. Prístup po asfalto-
vej ceste. Cena 5 000€. Mož-
ná výmena za ornú pôdu, 
tel.: 0918 495 956

»Kúpim Váš dom, byt. Platba 
v hotovosti, tel.: 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám sklo-
laminátové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové šach-
ty. Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku, tel.: 0905 925 991

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»Kúpim akordeón, heligónku, 
tel.: 0915 876 860 »ODKÚPIM 
KROJE, MINCE, BANKOVKY, 
VYZNAMENANIA, VOJENSKÉ 
HELMY, PRILBY, ČAPICE, UNI-
FORMY, OPASKY, PRACKY Z 
OPASKOV, BODÁKY, HODINKY 
A INÉ, tel.: 0903 868 361 »ZO 
STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽU-
DOVÉ KROJE, tel.: 0918 439 124 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
pozostalosti aj v poškodené, 
tel.: 0903 753 758

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

»57 ročná hľadá priateľa, tel.: 
0902 292 995 »54r. muž hľa-
dá ženu, tel.: 0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

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 vyúč-
tuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých zača-
tých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týž-
dňov, pošlite rovnakú 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.

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    

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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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
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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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Ďalšie služby:

   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

+ opravy, montáž, demontáž

OPRAVY PRASKLÍN
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Ak ste vlastníkom bytu, pravdepo-
dobne ste v týchto dňoch dostali 
ročné vyúčtovanie za bývanie. Ak 
sa tak nestalo, správcovia byto-
vých domov a spoločenstvá vlast-
níkov majú povinnosť vám ho do-
ručiť najneskôr do 31. mája.

Na faktúre si nezabudnite skontrolo-
vať jednotlivé položky. V prípade, že sa 
náklady na niektoré služby rozpočítava-
jú podľa osôb, napríklad osvetlenie spo-
ločných priestorov, v ročnom vyúčtova-
ní by mal byť uvedený aj celkový počet 
osôb, na ktoré sa táto suma rozpočítava. 
Ak sa náklady rozpočítavajú na byty, 
musí byť vo vyúčtovaní uvedený počet 
bytov v bytovom dome.

Spotreba tepla sa nedá presne zmerať
Najväčšiu časť prevádzkových nákla-
dov bytového domu tvoria platby za 
teplo a teplú vodu, môže to byť tretina 
až polovica mesačnej zálohovej platby. 
Náklady na vykurovanie sa v bytovom 
dome rozpočítavajú tak, aby sa zohľad-
nili prestupy tepla medzi jednotlivými 
bytmi. Podľa vyhlášky sa celkové ná-
klady rozdeľujú na dve časti – jedna sa 
rozpočíta podľa plochy bytu a druhá 
podľa nameraných údajov o spotrebe 
tepla. „Vyhláška pritom odporúča, aby 
sa minimálne 60 % z nákladov na tep-
lo rozpočítavalo podľa podlahovej plo-
chy bytu a zvyšných 40 % pripadá na 
namerané údaje. Vlastníci bytov však 
môžu tento pomer hlasovaním zmeniť. 
No musia rátať s tým, že ak sa rozhodnú 
rozpočítavať náklady na teplo vo väčšej 
miere podľa nameranej spotreby, niek-
torí zaplatia za teplo vo svojom byte aj 
trikrát viac ako ich susedia, hoci teplom 
neplytvajú. Doplácajú tak na nevykuro-
vaný byt vo svojom susedstve,“ upozor-
ňuje L. Hendrichovská zo Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá 
je odbornou konzultantkou v poraden-
skom centre Žiť energiou.

Dobrá rada: Čo sa oplatí porovná-
vať? Vo vyúčtovaní si všímajte nielen 
spotrebu svojho bytu, ale celého domu. 
Súčasťou vyúčtovania by malo byť aj 
medziročné porovnanie spotreby a hos-
podárenia s teplom v bytovom dome. Z 
týchto údajov môžete vyčítať, či ste ten-
to rok minuli v dome viac tepla.

Platíte nielen za teplo, 
ale aj za komfort

Druhou významnou položkou je tep-
lá voda. „Pri bezplatnom poradenstve 
sa často stretávame s tým, že ľudia sa 
mylne domnievajú, že by mali platiť len 
toľko, koľko teplej vody spotrebujú. Vo 
vyúčtovaní sú však vždy okrem platby 
za vodu uvedené aj náklady na jej ohrev, 
ktoré sú vždy rozdelené na dve časti – 
základnú a spotrebnú. V bytovom dome 
totiž platíme aj za istý komfort, a síce, že 
teplá voda je nám k dispozícii v neob-
medzenom množstve takmer celý deň,“ 
zdôrazňuje L. Hendrichovská. Objasňu-
je pritom, že z každého vodovodného 

kohútika by mala tiecť voda s teplotou 
minimálne 45 stupňov, a to od 4. h rána 
do 23. h večer. V praxi to znamená, že 
voda prúdi v cirkulačnej sústave, a keď 
ju nepotrebujeme, ochladzuje sa a preto 
sa musí dohrievať na požadovanú tep-

lotu. „Ak v bytovom dome príliš šetríme 
teplou vodou a náš odber je malý, voda 
sa musí častejšie dohrievať a vtedy viac 
platíme za samotnú cirkuláciu, ktorá je 
zohľadnená práve v základnej zložke,“ 
hovorí L. Hendrichovská.

Nižšia spotreba, vyššia cena
Celkové náklady za dodané teplo na 

prípravu teplej vody sú rozdelené na dve 
časti – 20 % je základná zložka, ktorá 
sa rozpočítava rovnakým dielom medzi 
všetky byty, bez ohľadu na to, koľko ľudí 

v byte býva či aký veľký je byt. Zvyšných 
80 % sa rozpočítava podľa nameranej 
spotreby teplej vody v bytoch. Z toho 
vyplýva, že ak v byte býva len jeden 
človek a má menší odber teplej vody 
ako jeho susedia, základná zložka tvorí 
u neho väčšiu časť. „Konečná cena za 
jeden kubík teplej vody sa pohybuje od 
8 do 15 eur. V bytovom dome platí, že s 
klesajúcou spotrebou sa nám cena vody 
zvyšuje. Napríklad keď sa nasťahujete 
do novostavby, kde ešte nie sú obsadené 
všetky byty, takže spotreba vody je výraz-
ne nižšia, než na akú je nadimenzovaný 
ohrev, cena za kubík teplej vody bude u 
vás vyššia, pretože platíte viac za jej prí-
pravu - dohrievanie vody v cirkulačnej 
sústave,“ vysvetľuje L. Hendrichovská.

Dobrá rada: Bežná spotreba teplej 
vody je od 12 do 16 m³ na osobu a rok. 
Ak je vaša spotreba vyššia, zrejme by 
ste mali vodou viac šetriť. Napríklad 
neumývajte riad pod tečúcou vodou a 
vaňový kúpeľ vymeňte za sprchovanie s 
úspornou hlavicou, ktorá reguluje prie-
tok vody na 4 l za minútu. Kým kúpeľ vo 
vani, do ktorej napustíte 100 l vody, vyj-
de približne na 1 euro, desaťminútové 
sprchovanie s úspornou hlavicou stojí 
40 centov. Ale pozor, keď používate kla-
sickú hlavicu, za rovnaký čas v sprche 
zaplatíte aj 2 eurá.

Vyúčtovanie možno reklamovať
Ak máte pochybnosti o správnosti 

vyúčtovania, obráťte sa na vášho správ-
cu a žiadajte si vysvetliť sporné údaje či 
spôsob výpočtu cien a rozpočítavania 
nákladov. Ak u správcu nepochodíte, 
môžete požiadať o prešetrenie Sloven-
skú obchodnú inšpekciu. Poslednou in-
štanciou je súd. Dátum, dokedy môžete 

uplatniť reklamáciu, nájdete na svojom 
ročnom vyúčtovaní.

Kde sa poradiť
Ak sa vo vyúčtovaní nákladov za 

energiu nedokážete zorientovať a po-
trebujete sa poradiť alebo vás zaujíma, 
ako by ste mohli znížiť spotrebu energie, 
bezplatne vám poradia odborní konzul-
tanti Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry, ktorých nájdete v poraden-
ských centrách Žiť energiou v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Čo ak vaši susedia príliš šetria?
Ak teda nechceme platiť priveľa, mu-

síme dbať najmä na to, aby sme zbytoč-
ne neprekurovali a neplytvali teplou vo-
dou. Na druhej strane však ani prílišné 
šetrenie sa nám nemusí vyplatiť. Ako je 
to možné? Obyvatelia bytového domu 
podľa odborníčky často zabúdajú na to, 
že bytový dom je vykurovaný ako celok 
a na spotrebe tepla sa podieľajú spoloč-
ne všetci vlastníci bytového domu. „Ak 
niekto svoj byt prekuruje, zvyšuje sa 
spotreba tepla nielen pre jeho byt, ale aj 
pre celý dom. Ak, naopak, niekto príliš 
šetrí teplom tak, že vypína radiátory, je 
to na úkor susedov, ktorí potom musia 
kúriť vo svojich bytoch viac, aby vyrov-
nali straty tepla spôsobené prestupom 
cez steny. V zime je vonku v priemere 5 
°C. Aj keď vypnete úplne radiátor v byte, 
teplota neklesne pod 16 °C. Takýto byt 
spotrebuje počas zimy teplo vo výške 
takmer 70 % nákladov na vykurovanie, 
ktoré zaplatia jeho susedia,“ vysvetľuje 
Lucia Hendrichovská.

Informácie poskytla: 
SIEA / www.zitenergiou.sk

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Vieme, kde vám poradia a kde môžete vyúčtovanie reklamovať

Ako na ročné vyúčtovanie nákladov za byt

ilustračné foto                                                                                                                                                                                         zdroj ri pixabay

Čo môže spôsobiť 
nedoplatky?

 Bola tuhšia alebo dlhšia zima? Ak 
áno, určite ste kúrili viac, takže aj 

vaše náklady musia byť vyššie.
 Vaši susedia začali radikálne 

šetriť, alebo svoj byt nevyužívajú – 
teplo do ich bytu tak prechádza od 
vás a od iných susedov, preto viac 

kúrite a viac platíte.
 Mali ste nízke zálohové platby – 

stáva sa to napríklad vtedy, keď sa 
zvýši počet osôb v domácnosti a vý-
razne stúpne spotreba teplej vody.

 Zabudli ste zaplatiť niektorú zo 
zálohových platieb.

 Plytváte teplom a teplou vodou, 
prípadne vaši susedia plytvajú, a to 

zvyšuje spotrebu za celý dom.

5
BÝvanIE
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Zlomeniny sú zranenia, ktoré nás 
obvykle prekvapia. Náhle vzniknutá 
bolesť a imobilizácia sú ich násled-
kom. 

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. 
Na hojení sa najviac podieľa okostica - 
periost a bunky, tvoriace novú kosť – os-
teoblasty. Vytvorí sa kalus, ktorý neskôr 

väčšinou úplne zmizne. Podľa lokality sa 
zlomenina lieči 3-8 týždňov znehybne-
ním postihnutej oblasti. 

Kosť je najtvrdší biologický materiál. 
Ak by opora tela nebola z kostí, ale oce-
le, by pre rovnakého človeka vážila aj 
päťnásobne viac. Na rozdiel od kovu ale 
je kosť schopná rastu, obnovy a opravy. 
Najpevnejšou kosťou  je najdlhšia kosť 

- stehenná kosť. Je silnejšia ako betón a 
pri tom je dutá. Kubický centimeter kosti 
dokáže zniesť tlak až 500 kilogramov. Hoci 
sú pevné, celý život v nich prebieha látko-
vá výmena.

Počet kostí v tele sa mení vekom, no-

vorodenec má vyše 300, počas vývoja sa 
niektoré spájajú a v dospelosti je ich okolo 
206, nie každý musí mať rovnaký počet. 
Kosti predstavujú 15-20 percent hmotnosti 
tela. 

Ak je to možné, treba zaradiť aj pobyt 

vonku, lebo slnečné lúče sú veľmi dôležité 

pre tvorbu vitamínu D.

O kosti sa treba starať ale už od útleho 
detstva, dostatok vápnika a vitamínu D je 
nevyhnutný celý život. Vekom sa objavu-
jú osteoporotické zlomeniny, ktoré hrozia 

možné ovplyvniť správnou stravou. Ženy 

nedokáže pokryť potreby, je možné siah-
nuť po výživových doplnkoch.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia 

Bratislava

Ako pomôcť liečbe zlomeniny stravou

ilustračné foto                                                                                                         Zdroj internet

Čo zaradiť do jedálnička:
1. Ryby – sardinky, losos, tuniak. Ob-
sahujú dostatok vitamínu D,  preto 
by mali byť v strave štandardne 2-3x 
do týždňa, pri zlomeninách častejšie. 
Okrem vitamínu D sú zdrojom vápni-
ka,  prospešných omega-3-mastných 
kyselín a bielkovín. 
2. Mliečne výrobky – jogurt, tvaroh, 
tvrdé syry, mlieko. Sú dôležitým zdro-
jom vápnika a bielkovín.
3. Mak je najbohatší zdroj vápnika, 
obsahuje ho až 1200 mg v 100g
4. Zelenina a ovocie. Zelené šaláty, 
špenát, brokolica, citrusové plody. Sú 
zdrojom vitamínu K a C.
5. Strukoviny – sú zdrojom vápni-
ka, horčíka a bielkovín.

Strava po zlomenine musí obsaho-
vať: 
1. Vápnik (kalcium) – odporučenú 
dennú dávku 800 mg treba zvýšiť na 
1200-1500 mg, aby mali kosti materiál 
na obnovu po úraze
2. Horčík (magnézium) – pri meta-
bolizme vápnika je nevyhnutný horčík 
a preto sa odporúča v pomere 2:1
3. Vitamín D - Odporúčaná dávka je 
400 IU (medzinárodných jednotiek) 
denne, vo vyššom veku 800 IU.
4. Vitamín C – o jeho potrebe sved-
čí aj ľudový názov skorbutu, choroby 
prejavujúcej sa aj zlomeninami kostí  
- kostižer. Odporúčaná dávka je 100-
130 mg, počas liečby zlomeniny mož-
no zvýšiť na 250 mg/deň
5. Bielkoviny – zvýšiť príjem o 10-20g

Náš tip
Záhradníčenie je považované za naj-
lepšiu aktivitu, ako svoje kosti udržať 
zdravé.

6
zDRavIE, PRÁnIk RaDÍ / POLITICkÁ InzERCIa
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý

Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte
nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými
nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom
hľadáme práve Vás !

Sme popredným svetovým dodávateľom
automobilových akustických a textilných
riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8
technických závodov v 10 krajinách a máme
takmer 7 000 zamestnancov po celom svete.
Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie,
ktoré je nástrojom k podaniu špičkového
výkonu. Solutions Slovakia

Nájdete nás v priemyselnom parku vo Vrábľoch, na tel. č. 037 / 321 71 00
alebo 0948 148 246 prípadne na emaili:  jobvrb@auriasolutions.com

Vhodné predpoklady úspešného uchádzača :
- SŠ/ SOU vzdelanie technického smeru
- Skúsenosti s prácou v automobilovom priemysle alebo vysokosériovej výrobe podmienkou
- Znalosť štandardov IATF, orientácia v metódach lLan, KAIZEN výhodou
- Dobrá uživateľská znalosť práce s PC – MS Office

Čo u nás získate?
- Dobré finančné ohodnotenie, min 700 € + variabilná zložka mzdy,
  po 3 mesiacoch možné prehodnotenie základnej mzdy
- Stravné lístky
- Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu
- Uplatnenie vašich skúseností v mezinárodnom prostredí

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

OPERÁTOR VÝROBY / Nastavovač
Pracovná náplň :
- Obsluha výrobnej linky v súlade s pracovnými inštrukciami
- Nastavenie parametrov výrobnej linky
- Sledovanie a vyhodnocovanie výstupov výrobnej linky
- Návrhy na úpravu parametrov výrobnej linky
- Návrhy na odstránenie príčin prestojov a na zníženie nepodarkovitosti
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Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte
nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými
nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom
hľadáme práve Vás !

Sme popredným svetovým dodávateľom
automobilových akustických a textilných
riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8
technických závodov v 10 krajinách a máme
takmer 7 000 zamestnancov po celom svete.
Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie,
ktoré je nástrojom k podaniu špičkového
výkonu. Solutions Slovakia

Nájdete nás v priemyselnom parku vo Vrábľoch, na tel. č. 037 / 321 71 00
alebo 0948 148 246 prípadne na emaili:  jobvrb@auriasolutions.com

Vhodné predpoklady úspešného uchádzača :
- SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru alebo riadenie kvality produkcie
- Min. 2 roky skúseností na podobnej pozícií v podmienkach sériovej výroby
- Znalosť anglického jazyka (mierne pokročilý)
- Znalosť štandardov IATF 16949 , orientácia v metódach 8D, SPC, MSA, ap.
- Veľmi dobrá uživateľská znalosť práce s PC – MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

Čo u nás získate?
- Základná mzda min. 800 € v závislosti od skúseností plus variabilná zložka
  mzdy, pravidelné prehodnocovanie mzdy
- Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu
- Uplatnenie vašich skúseností v mezinárodnom prostredí

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

TECHNIK KVALITY
Pracovná náplň :
- Všestranná podpora nábehu nových projektov / produktov
- Vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
- Uvoľňovanie vzoriek, riešenie situácií s možným dopadom na kvalitu produktu
- Testovanie a analyzovanie vzoriek, výkon laboratórnych testov
- Podpora pri vypracovaní 8D reportov, MSA analýz, SPC reportov
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074 alebo 0800 177 277  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá nových spolupracovníkov
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)  

na stráženie priemyselného objektu vo Vrábľoch
 Trvalý pracovný pomer 

Mzda: 700 eur čistom / mesiac 
Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou

KURZ SBS zabezpečíme ZDARMA (kurz začína 08.06.2019)
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074 alebo 0800 177 277  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá pracovníčku recepcie 
do priemyselného závodu vo Vrábľoch

MZDA: od 500 do 600 eur brutto/mesiac 
Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou

KURZ SBS zabezpečíme ZDARMA 
(kurz začína 08.06.2019)
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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 Aktuálne vydanie
nájdete aj na:
WWW.REGIONPRESS.SK/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/
redakcie/zapad/nitriansko

INZERCIA Daniela Rezáková
0905 400 025
rezakova@regionpress.sk
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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
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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

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

�����������������������������������
����������������������� 

85
_0
36
5

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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