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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
NA BAZÉNOVÚ

CHÉMIU
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Bratislavská 35, NITRA (HomeBox pri Möbelixe),  0948 955 977, www.vasdomfarieb.sk

BROS MAX
pro  klieš om
a komárom

Rex
gél na
pranie
20PD
Color

Fixinela
500ml

1,10€
1,67€

         

a

0€
7€

na miešanie
farieb

z ava až 

-15% 3,60€

2,50€50

2,65€
3,70€

pla  v
júli 2019

akcia

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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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov DISKONTNÁ PREDAJŇA NÁBYTKU

nový nábytok z veľkoskladov

Hviezdoslavova 64 (Centrum Žitava)
Zlaté Moravce  -  tel: 0910 704 139

1.poschodie
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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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O úcte i neúcte

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Úcta je uznanie vážnosti, autority 
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je 
teda do istej miery aj akceptácia. 

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš 
prejavom samoudelenej si nadradenos-
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa 
nejakými inými záujmami a hodnota-
mi, ako tými vlastnými. Okrem iného 
„biznisu“, samozrejme.

V našej spoločnosti nám chýba 
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča-
kať od politikov egoistov a kariéristov, 
tí majú tak akurát vzťah  k peniazom a 
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť 
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý 
im moc iba prepožičal, určite nie však 
bez výhrad daroval. To je totiž princíp 
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak 
by politici mali úctu k občanom, plnili 
by a splnili by svoje predvolebné sľuby 
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a 
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz-
počtu, teda, z nášho spoločného ma-
jetku. Ale to by museli mať najskôr úctu 
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú 
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na-
vzájom medzi politickými stranami, k 
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, 
občanom  štátu, ktorý majú zverený do 
rúk – nami, tými spomínanými no pre 

nich zjavne nepodstatnými občanmi 
štátu.

Jeden z vás, vážení čitatelia, nedáv-
no okrem iného do redakcie napísal, ci-
tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej 
reči je poznať na každom z nás denne, 
podľa ochoty naučiť sa správne spi-
sovne rozprávať, je možné aj povedať- 
vtáka poznáš po perí a človeka po reči. 
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven-
ský, ale ťažko môže byť niekto preslo-
venský, ak neovláda alebo si nechráni 
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak 
študoval na slovenských školách) - k 
tomu je potrebné viac námahy ako len 
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen 
o úrovni poznania jazyka. Platí to o 
spoločenskej úrovni ako takej, je to o 
úcte a neúcte.

Účet by mal vystaviť volič, lenže 
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k 
sebe samým. Takže, ako z 
toho von? Jednoducho – 
uznávať vážnosť, nieko-
ho prirodzenú autoritu a 
hodnoty čohokoľvek čo 
hodnoty má.

Nech sa vám 
darí – s úctou
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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)

Podporujeme
slovenské
výrobky

www.nitrazdroj.sk

 

1,40 €

Cena platí  1. 7. – 31. 7. 2019

 
JC 5,60 € / kg

HORALKY
MAXIBALENIE 5x50g

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

Predajne:

    – nákup aj bez živnostenského 
        oprávnenia
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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

Meno a  priezvisko už od nepamäti 
predstavujú najdôležitejšie identi-
fikačné znaky, ktoré nás celý život 
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, kaž-
dý musí mať meno a priezvisko. 

To však neznamená, že meno ale-
bo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi 
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena 
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré 
nie je potrebné povolenie a zmeny, na 
ktoré je potrebné povolenie príslušné-
ho úradu. Povolenie na zmenu mena 
a  priezviska sa nevyžaduje napríklad 
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného 
mena na jeho slovenský ekvivalent, 
zmenu mena a  priezviska dieťaťa po 
jeho právoplatnom osvojení,  zmenu 
mena a priezviska z dôvodu zmeny po-
hlavia, zmenu priezviska po rozvode 
manželstva ako aj pri  ďalších situáci-
ách uvedených v zákone. Zmena mena 
alebo priezviska, na ktorú nie je po-
trebné povolenie, sa v matrike vykoná-
va na základe písomného vyhlásenia 
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko 
ide, alebo jej zákonného zástupcu. 

V  prípade druhej kategórie zmien 
mena alebo priezviska musí fyzická 
osoba požiadať o povolenie príslušný 
okresný úrad podľa svojho trvalého, 
prípadne posledného trvalého pobytu 
na území Slovenskej republiky. Zmenu 
mena alebo zmenu priezviska môže 
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o 

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú 
na to dôvody hodné osobitného zrete-
ľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť 
fyzickej osoby na zmenu mena alebo 
priezviska z hľadiska toho, či sú splne-
né dôvody, ktoré sú hodné osobitného 
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpo-
re so zákonom. 

V  prípade fyzickej osoby, u  ktorej 
prebieha zmena pohlavia, okresný 
úrad povolí používať neutrálne meno 
a  priezvisko, ak podá žiadosť a  prilo-
ží k  nej aj potvrdenie zdravotníckeho 
zariadenia, v  ktorom liečba prebieha. 
Na zápis zmeny mena alebo zmeny 
priezviska je príslušný matričný úrad, 
v ktorého matrike je zapísané meno 
alebo priezvisko štátneho občana Slo-
venskej republiky, ktorého sa zmena 
mena alebo priezviska týka. Zmena 
mena a priezviska podlieha poplatko-
vej povinnosti okrem prípadov presne 
vymedzených zákonom, kedy je zápis 
zmeny oslobodený od poplatku.

Zmena mena alebo priezviska

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

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

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

Nie otáčky, ale obrátky.
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

Slovenčina naša
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REMESLOSERVIS NITRA
Bratislavská 2
(oproti HM TESCO)

0917 277 117
037 / 641 00 22

www.remesloservis.sk

HYBRID NA SPÔSOB SUBARU

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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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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ZDRAVIE / SLUŽBY, STAVBA

»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely, tel.: 0949 154 017

»Predám 2-izb byt v Ma - 
Juh, posch. 1/8, 50 m2, + 
pivnica, cena 75.000 €, tel.: 
0948 091 425

»Predám pozemok v Malom 
Kiari, tel.: 0940 967 329

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti, tel.: 0944 
630 600

»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 odstavčatá a žito, 
tel.: 0949 173 603

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124

»Predám malotraktor, tel.: 
0918 344 798

»Hľadám opatrovateľku 
pre 80 ročnú mobilnú ženu 
s demenciou v obci Červený 
Hrádok, tel.: 0910 930 248 
»Hľadám zručného člove-
ka – murára na vonkajšie 
opravy okolo domu, tel.: 
0918 157 455

»40 ročný si hľadá priateľ-
ku, tel.: 0948 528 207 »54r.
hľadá priateľku, tel.: 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

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    

MIND v angličtine znamená myseľ, 
myslenie, rozum, intelekt. MIND 
je ale aj skratka pre stravu, ktorá 
ochraňuje kognitívne funkcie moz-
gu, chráni pred vznikom Alzheime-
rovej choroby a pomáha navrátiť čin-
nosť mozgu po mozgovej príhode. 

Ide o spojenie výhod stredomorskej a 
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť de-
generatívne procesy mozgu. Spája naj-
zdravšie diéty.

Potraviny sú rozdelené do dvoch 
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na 
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa 
im vyhnúť:

10 skupín potravín, ktoré sú dôle-
žité pre správne fungovanie mozgu a 
treba ich zaradiť do jedálneho lístka 
pravidelne:
Celozrnné obiloviny  - 3 a viac porcií 
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týž-
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri-
daná k  pravidelným porciám zelenej 
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny  - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por-
cií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod-
mienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej 

na varenie

5 skupín potravín, 
ktoré treba obmedziť:

Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií 
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týž-
denne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u 
ľudí s osteoporózou treba konzultovať 
u lekára)

V rebríčku najzdravších a najlepších 
diét má  MIND 4. miesto, aj napriek 
tomu, že jej princípy boli spísané iba v 
roku 2015. Ale trojročné vedecké skú-
senosti na veľkom počte potenciálne 
rizikových pacientov  a pokračovanie 
klinického skúšania na renomovaných 
pracoviskách sú dôkazom významu ta-
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej cho-
roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

Príklad rozpisu stravy 
na jeden deň:

Raňajky: grécky jogurt s ovsenými 
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok 
lososa, veľká porcia zele-
nej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka 
s olivovým olejom, hne-
dá ryža, pohár bieleho 
vína

MIND diéta

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

metabolizmu a výživy

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

45
-0

01
0

45
-0

05
1

Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Vysokotlakové čistenie striech odtokových kanalizácií

TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulačné nádrže
» bazény » základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007
juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o
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INZERCIA
0905 400 025
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DOVOLENKY / STAVBA, SLUŽBY

www.regionpress.sk

Okrem výberu vhodnej dovolenko-
vej lokality si dajte záležať aj na vý-
bave cestovateľskej lekárničky. 

Jej obsah záleží na krajine, do ktorej 
cestujete, na dĺžke pobytu a dostup-
nosti tamojšej zdravotnej starostlivosti.  
Lekárnička musí byť počas dovolenky 
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak 
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. 

Vo všeobecnosti sa však na dovo-
lenku odporúča zabaliť:

z pohybu

-
kých reakciách)

-
štípaní hmyzom)

-
pade pobytu v oblasti s výskytom ma-
lárie,

-
lent)

náplaste

do uší a do nosa

Medzi cestovateľmi je najčastejším 
rizikom hnačka a úpal. Aby ste sa vyhli 

-
skej lekárničke siahali čo najmenej, do-

-
meranú na čistotu rúk. Rovnako dbajte 

-
čame vyvarovať sa nezvyčajným jed-

spracovanú stravu a nejedzte neumytú 

zdravotne bezpečnou vodou. Pite ná-
poje, vrátane vody a mlieka, len v ori-

a čaju i na umývanie zubov používajte 

Vyhnite sa úpalu chránením hlavy 
pomocou klobúkov a čiapok a dbajte 
na dostatočný pitný režim. Počas ho-
rúčav sa nepohybujte po vonku medzi 

detí siahnite po prípravkoch s vysokým 

-

Vybavenie 
cestovateľskej lekárničky

»  Zdroj: ÚVZ SR

32
-0

08
9

POBOČKA
RAIFFEISEN BANKY

www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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V ZLAT ÝCH MORAVCIACH
JE UŽ OTVORENÁ

Župná 44, Zlaté Moravce
Tel.: 02/5050 5786, 5787, 5788, 5789

po – pia: 9.00 – 17.00

Oslávte s nami 12. 7. 2019 od 12.00 do 17.00 hod. 
otvorenie novej pobočky. 

Radi vám ponúkneme kávičku so sladkým koláčikom či cukrovú vatu 
a zároveň sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať skvelé ceny.

Tešíme sa na vás!

rb_inzercia_zlate_moravce_207x137_0619.indd   2 21.6.19   11:04
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Nie ochočiť, ale 
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

Slovenčina naša
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SLUŽBY, STAVBA, REALITY
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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
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Zlatno
Najnižšie podanie: 31 800,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 06.08.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na 
prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 
01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.

Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt  1, na 2.p., vchod: 1, v bytovom dome 
súpisné č. 126, postavenom na parcele registra „C“ evidovanom na kata-
strálnej mape pod parcelným č. 1133/19. podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 126 je o veľkosti 65/260. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 818, k.ú. Zlatno (Zlaté Moravce). 

Kontakt: 02/32202724, 0911833859, krajicek@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

TL
A
Č

vysoká
kvalita

rýchle
dodanie

distribúcia

0905 400 025

letáky
katalógy

vizitky
a iné

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
rezakova@regionpress.sk

0905 400 025

regionálne

noviny

www.regionpress.sk
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ZAMESTNANIE

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, pre ktorú zabezpečuje-
me mediálne partnerstvo, prichá-
dza s ďalším ročníkom fotografickej 
súťaže.

Radi zachytávate krásu prírody, neo-
pakovateľné okamihy života, či dôležité 
detaily, ktoré iným unikajú, prostred-
níctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom 
presne vám je určený už 16. ročník súťa-
že Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi ama-
térski i profesionálni, vidiaci aj nevidia-
ci, na veku nezáleží.   

Novinka 16. ročníka 
– mobilná fotografia

Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela 
fotografia, farebná fotografia a novinkou 
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra-
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu 
na svoje. Fantázii a  kreativite sa medze 
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za-
chytenie problematiky zrakovo postih-
nutých alebo fenoménu svetla. 

Podmienky súťaže: 
Súťažiť môže každá fyzická osoba, 

ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a 
podpísanou prihláškou. Na adresu orga-
nizátora ju spolu so súťažnými snímka-
mi pošle do 30. 9. 2019.

Do jednej kategórie môže autor prihlá-
siť minimálne jednu, maximálne štyri 
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo 

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií. 
Tematika fotografie musí priamo ale-

bo nepriamo súvisieť s problematikou 
zrakovo postihnutých ľudí či s fenomé-
nom svetla. V prihláške súťažiaci vyzna-
čí počet prihlásených fotografií i súťažnú 
kategóriu pre každú z nich. Každú foto-
grafiu musí označiť svojím menom, adre-
sou a názvom snímky. 

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vy-

hodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie 
práce v každej kategórii. Na úspešných 
autorov fotografií čakajú zaujímavé 
ceny, napríklad mobilný telefón od spo-
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od 
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky 
vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo 
predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla 
prevzal úspešný módny fotograf Lukáš 
Kimlička.

Výsledky súťaže budú zverejnené na 
stránke www.unss.sk najneskôr do 30. 
11. 2019. 

Zo všetkých súťažných fotografií po-
rota vyberie práce, z ktorých organizátor 
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu. 
Zároveň zo zaslaných fotografií porota 
vyberie snímky, ktoré budú použité v 
propagačnom kalendári ÚNSS na rok 
2020. 

Podrobné podmienky súťaže i Pri-
hlášku na stiahnutie nájdete na stránke 
www.unss.sk. 

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

» Zdroj: UNSS

45
-0

17
8

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, na odstránenie príčin
   prestojov a na zníženie nepodarkovitosti

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
Minulý týždeň 

sa predstaviteľom 
hnutia OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-
NO) podarili dva 
veľké úspechy.

Predstavte si, že by niekto pobe-
ral státisíce eur zo štátnych dotácií 
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis 
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf 
hasičov z Piešťan založil národný zväz 
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič 
netušiacich hasičov urobil členov tohto 
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona-
nie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz-
námili s ním aj ministerku vnútra, a 
tiež prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru Alexandra Nejedlého.

Po dlhých mesiacoch naťaho-
vania prezident hasičov A. Nejedlý 
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš-
ťanských hasičov, ale krajského šéfa 
v Trnave, pretože vraj nedostatočne 
oboznámil svojich podriadených o 
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan-
ských hasičov navyše zostal vo svojej 
funkcii napriek rozhodnutiu discipli-

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopus-
til podvodného konania a mal by byť 
zbavený funkcie.

Vďaka tlaku tieňového ministra 
vnútra za OĽANO Gábora Grendela 
ministerka Saková nakoniec odvolala 
šéfa piešťanských hasičov. Zodpoved-
nosť je však aj na pleciach prezidenta 
hasičov Alexandra Nejedlého, preto 
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím 
skôr, tým lepšie.

Na 400-miliónový pochybný ten-
der ministerstva obrany na vozidlá 
4x4 zase upozornil tieňový minister 
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Pod-
mienky súťaže, ktoré stanovilo minis-
terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo 
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré 
navyše nebolo overené v bojových mi-
sách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa 
Úrad pre verejné obstarávanie pozasta-
vil tento pochybný tender a prebieha 
jeho vyšetrovanie.

Toto sú výsledky práce hnutia 
OĽANO za posledný týždeň. Strážime 
vaše peniaze a nebojíme sa poukázať 
na korupciu. 

Ďakujeme, že stojíte za nami. 03
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie. 
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

vyšetrenie vodiča

Aktuálne vydanie
nájdete aj na:
WWW.REGIONPRESS.SK/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/
redakcie/zapad/nitriansko

Nie obsielka, 
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

Slovenčina naša

Nie čumák, ale 
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

Slovenčina naša
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,5868 €/h. brutto

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
85
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

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

NEJDE VÁMBIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
rezakova@regionpress.sk

0905 400 025


