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Pekný a už čiastočne aj kalendárne 
jarný týždeň vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie 
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o 
týždeň dva skôr priletí samček a až potom 
samička? Tá už má hniezdo z väčšej čas-
ti pripravené, poopravované, všetko už 
čaká iba na to, aby sa založila nová gene-
rácia. Dokonca aj na vchodových dverách 
bytových domov sa (v lepšom prípade) 
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom 
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude 
robiť denné od-do a že potrvá mesiac, 
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenní-
ku dáme pravidelnejší priestor téme stav-
ba. Nielen tej však.

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľo-
vať trivialitami, keď sa kultúrny život vy-
medzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď 
seriózna verejná komunikácia dostáva po-
dobu detského bľabotania, keď sa – struč-
ne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo 
a z verejných záležitostí estráda, potom sa 
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kul-
túrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ 
To kedysi povedal  Neil Postman  (8. marec 
1931, New York, New York, USA – 5. októ-
ber 2003, New York), americký odborník 
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny 
kritik, pedagóg, profesor a redaktor. 

Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba 
spomínanými banálnosťami práve tak, 
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať 
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ náro-
da. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba 
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v mi-
nulom storočí mladý francúzsky prozaik 
a všestranný umelec Boris Vian - „uteká-
me, čo nám nohy stačia do budúcnosti, 
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítom-
nosť a minulosť sa nám stráca v prachu, 
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to 
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz, 
na prahu jari, je predsa prekrásna. 

Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynu-
lých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si 
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Za-
staviť ten nadiktovaný rytmus a pár oka-
mihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby 
sme sa všetci venovali menej 
tomu nepodstatnému, čo je 
takmer bez hodnôt a zame-
rali sme sa na niečo oveľa 
dôležitejšie. Život nás, náš, 
a našich najbližších a jeho 
kvalitu. Preto ešte raz 
- pekný týždeň vám 
všetkým.

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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RENOVÁCIA
VANÍ

0905 385 906

MONTÁŽ
SADROKARTÓNOV
• priečky
• znížené stropy
• suchá výstavba podkrovia

0908 556 288
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Prihlás sa na
www.nitra.zastavmehazard.sk

Viac info na strane 3

kasín a herní v Nitre,

hľadá DOBROVOĽNÍKOV
ktorá bude 30. marca,

PETÍCIA ZA ZÁKAZ

Zbavme naše mesto choroby. Spoločne to dokážeme!
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Dielňa a predajňa
Štefánikova tr. 15, Nitra
(priechodná ulička smer pešia zóna)

0908 715 554
www.waldra.sk

SLUŽBY
VITRÁŽOVÉ MAĽOVANIE
RÁMOVANIE

PREDAJŇA

0950 291 193
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Novozámocká 2/A
Nitra - Krškany
(vedla čerpacej stanice OMV)

Tel.: 0905 902 506, 037/655 10 85
Po - Pia: 10.00 - 16.00 h

www.strechyhlinka.sk
E-mail: info@strechyhlinka.sk

Montáž krovov,
strešných krytín a

odkvapových systémov

ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA
NA STRECHY A STREŠNÉ KRYTINY, PREDAJ, MONTÁŽ

JARNÉ
AKCIE

ZDARMA
výpočet, cenové

kalkulácie a
poradenstvo

Strešný
systém

   TRADÍCIA

Regionálny predajca
pre okresy
Nitra a Zlaté Moravce

JARNÉ
AKCIE

45
-0

10
4

0907 652 710
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Novootvorená ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých

v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Od Vášho lekára Vás odhlásime
my, dohovoríte sa u nás aj
anglicky, čiastočne nemecky,
ošetrujeme aj akútne stavy
prisťahovaných za prácou.

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV!

Nájdete nás na
Jeleneckej 41
(v podkroví lekárne)

0918 571 030       valetudoamb@gmail.com
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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
ZADARMO 

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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+421 905 586 972

www.G E O D E T I S.sk
geodetické, právne služby, 

inžiniering
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Zastavme spoločne prekvitajúci hazard v Nitre
Hranie hazardných hier spôsobuje 
u mnohých hráčov závislosť, ktorá 
ničí životy a rozbíja rodiny.  Hazard 
má svoj podiel na miere kriminality 
a v neposlednom rade je vizuálnym 
smogom pre mesto.

   Hazard nie je neškodná forma zábavy. 
Podľa výskumov až 42% hráčov vsadí 
do hry viac peňazí ako si môžu dovoliť 
prehrať. Až 33,7% hráčov hrá na ďalší 
deň, aby sa pokúsili získať peniaze na-
späť. Nejde pritom o zlyhanie jednotliv-
ca. Rizikové hranie je u hráčov hazard-
ných hier bežné. Vysoké finančné straty 
už nejedného hráča priviedli k tomu, že 
sa dopustil kriminálnej činnosti. Podľa 
odhadov prehrajú hráči v nitrianskych 
herniach a kasínach viac ako 20 mil. 
EUR ročne.

NAOZAJ VÁS HAZARD NESTOJÍ NIČ, 
KEĎ NEHRÁTE?

» Tretina gamblerov pácha trestné 
činy v snahe zabezpečiť si peniaze 
na hru. Možno to bol, či bude aj Váš 
majetok, čo prehrá gambler v herni.
» 75 % všetkých príjmov kasín z vý-
herných zariadení je od problémo-
vých a patologických hráčov.
» 25 % zo všetkých, ktorí hrajú na 
výherných automatoch spadajú do 
kategórie problémových a patologic-
kých hráčov.
» Kasína profitujú z problémových 
a patologických hráčov, ktorí v nich 
utratia v priemere 10-20 krát viac 
ako neproblémoví hráči.
» Kriminálna aktivita je medzi hráč-
mi hazardných hier 18 krát vyššia 
než vo všeobecnej populácii.
» Asi tretina liečených pacientov má 
za sebou pokus o samovraždu.
» Česká štúdia potvrdila, že na každú 
“získanú“ korunu z daní z hazardu 
sa poskladajú všetci tri až štyri koru-
ny v spoločenských nákladoch.
» Spoločenské náklady na negatívne 
dopady z hazardného hráčstva zahŕ-
ňajú náklady na políciu, súdnictvo, 
väzenstvo, stratu produktivity, ná-
silné trestné činy, bankroty, stratu 
práce, nezamestnanosť, depresie, 
samovraždy, emocionálne náklady 
rodinných príslušníkov.
» Česká štúdia odhadla spoločenské 
náklady na gambling na 14,1 až 16,05 
miliardy českých korún ročne. Štú-
dia nezahrnula medzi spoločenské 
náklady ukradnutý majetok, ani ná-
klady rodinných príslušníkov, ktorí 
dobrovoľne platili za gamblerov.
» Na Slovensku je okolo 50 000 gam-
blerov (tieto odhady sú zrejme pod-
hodnotené).
» Austrálske štúdie preukázali súvis 
medzi rozšírenosťou problémového 
hazardného hrania a dostupnosťou 
hazardného hrania, najmä výher-
ných automatov.

   Na území mesta Nitra sa nachádza-
jú 2 kasína a 44 herní. Novela zákona 
z roku 2016 nepriniesla reguláciu, ktorá 
by v Nitre znížila počet herných prístro-
jov. Práve naopak, za posledné 3 roky 
počet herných prístrojov v Nitre stúpol z 
643 kusov na 820 kusov, teda o viac ako 
štvrtinu. Nitra má spomedzi krajských 
miest najviac herných prístrojov na po-
čet obyvateľov. Mesto nemá reálne mož-
nosti ako zabrániť vzniku nových herní 
a nových herných prístrojov, nedokáže 
sa vysporiadať s herňami v pešej zóne či 
s herňami, ktoré sa nakopili vedľa seba. 
Herne v blízkosti autobusovej a želez-
ničnej stanice sú neprehliadnuteľné.

   Nový zákon reálne problémy nerie-
ši. Ani zákaz herní 200 metrov od škôl 
a škôlok nezabráni tomu, aby sa herne 
presťahovali na vedľajšiu ulicu. Zákaz 
nových herní od už existujúcich herní 
neovplyvní ani jednu herňu v Nitre. Na-
opak zákon počíta s tým, že nové herne 
budú pribúdať. Mesto Nitra sa môže 
voči novým aj existujúcim herniam 

brániť len jediným spôsobom. Mesto 
môže zakázať všetky herne a kasína na 
svojom území, ak 30% voličov s trvalým 
pobytom v Nitre podpíše petíciu, v kto-
rej budú žiadať zákaz herní a kasín.

Ako to dosiahnuť?
Za pomoci DOBROVOĽNÍKOV.

   Druhé kolo prezidentských volieb 
dňa 30. marca 2019 bude skvelou 
príležitosťou na to, aby sa nazbieral 
dostatok podpisov! Hľadáme 300 dob-
rovoľníkov so zapáleným srdcom, kto-

rí majú viac ako 16 rokov, nie sú 
členmi politických strán a hnutí a 
sú ochotní obetovať niekoľko ho-
dín svojho času pre naše mesto! 
Radi privítame aj dobrovoľníkov z 
okolitých miest a obcí, ktorí chcú 
pomôcť svojmu krajskému mestu. 
Každá pomocná ruka je vítaná, 
hoci len na pár hodín.

   Viac informácii o hazarde v 
Nitre, o petícii a možnosti pri-
hlásiť sa za dobrovoľníka je na 
www.nitra.zastavmehazard.sk. 
Prihlásiť sa dá aj zavolaním na tel. 
číslo 0910 852 278.

   Zbavme naše mesto choroby. 
Spoločne to dokážeme!

» Iniciatíva Zastavme hazard

Prihlás sa na www.nitra.zastavmehazard.sk
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie 
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 
pred týždňom 
predstavilo ná-
vrh otázok pre 

hĺbkové referendum. Navrhli sme 17 
riešení problémov, ktoré doteraz politici 
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali 
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež 
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás 
trápia Slovensko natoľko, že by o nich 
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia 
za týždeň na našej FB stránke otázkam 
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o 
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľ-
mi teší.

Dovoľte, aby som Vám otázky bliž-
šie predstavil - 1. skupinu otázok sme 
nazvali Spravodlivé Slovensko:

1. Navrhujeme hmotnú zodpoved-
nosť politikov. Chceme presadiť, aby 
politici a vysokí štátni úradníci za ne-
zákonné a zjavne nevýhodné rozhod-
nutia ručili svojím majetkom. Výrazne 
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od 
pokušenia kradnúť z nášho spoločného, 
lebo škodu by platili zo svojho.

2. Chceme, aby si každý okres mo-
hol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 

Až 17 okresov (zväčša najchudobnej-
ších) nemá svojho zástupcu v NR SR, 
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto 
chceme, aby sa kandidát do NR SR s naj-
vyšším počtom hlasov v každom okrese 
stal automaticky poslancom. Ostatní sa 
doplnia presne takým spôsobom, aký 
funguje dnes ... a priblížime politiku k 
ľuďom.

3. Za účasť na voľbách deň dovo-
lenky navyše. Záleží nám na tom, aby 
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Pre-
to navrhujeme deň dovolenky za účasť v 
každých voľbách a referende.

4. Umožnime konečne voliť cez 
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste 
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete. 
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľa-
du na to, kde sú - v za-
hraničí, na horách, 
v nemocnici či len 
doma v záhrade. 
Technicky je to rie-
šiteľné, len treba 
trochu chcieť.

Ide nám o spra-
vodlivé Slovensko. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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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

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

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY:
IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

Ponúka na predaj:
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ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Hydina Takáč Tešedíkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

rôznej farby
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

Začíname 01.04. 2019 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo /redakcie/zapad/zlatomoravsko 
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Zastavme spoločne prekvitajúci hazard v Nitre
Hranie hazardných hier spôsobuje 
u mnohých hráčov závislosť, ktorá 
ničí životy a rozbíja rodiny.  Hazard 
má svoj podiel na miere kriminality 
a v neposlednom rade je vizuálnym 
smogom pre mesto.

   Hazard nie je neškodná forma zábavy. 
Podľa výskumov až 42% hráčov vsadí 
do hry viac peňazí ako si môžu dovoliť 
prehrať. Až 33,7% hráčov hrá na ďalší 
deň, aby sa pokúsili získať peniaze na-
späť. Nejde pritom o zlyhanie jednotliv-
ca. Rizikové hranie je u hráčov hazard-
ných hier bežné. Vysoké finančné straty 
už nejedného hráča priviedli k tomu, že 
sa dopustil kriminálnej činnosti. Podľa 
odhadov prehrajú hráči v nitrianskych 
herniach a kasínach viac ako 20 mil. 
EUR ročne.

NAOZAJ VÁS HAZARD NESTOJÍ NIČ, 
KEĎ NEHRÁTE?

» Tretina gamblerov pácha trestné 
činy v snahe zabezpečiť si peniaze 
na hru. Možno to bol, či bude aj Váš 
majetok, čo prehrá gambler v herni.
» 75 % všetkých príjmov kasín z vý-
herných zariadení je od problémo-
vých a patologických hráčov.
» 25 % zo všetkých, ktorí hrajú na 
výherných automatoch spadajú do 
kategórie problémových a patologic-
kých hráčov.
» Kasína profitujú z problémových 
a patologických hráčov, ktorí v nich 
utratia v priemere 10-20 krát viac 
ako neproblémoví hráči.
» Kriminálna aktivita je medzi hráč-
mi hazardných hier 18 krát vyššia 
než vo všeobecnej populácii.
» Asi tretina liečených pacientov má 
za sebou pokus o samovraždu.
» Česká štúdia potvrdila, že na každú 
“získanú“ korunu z daní z hazardu 
sa poskladajú všetci tri až štyri koru-
ny v spoločenských nákladoch.
» Spoločenské náklady na negatívne 
dopady z hazardného hráčstva zahŕ-
ňajú náklady na políciu, súdnictvo, 
väzenstvo, stratu produktivity, ná-
silné trestné činy, bankroty, stratu 
práce, nezamestnanosť, depresie, 
samovraždy, emocionálne náklady 
rodinných príslušníkov.
» Česká štúdia odhadla spoločenské 
náklady na gambling na 14,1 až 16,05 
miliardy českých korún ročne. Štú-
dia nezahrnula medzi spoločenské 
náklady ukradnutý majetok, ani ná-
klady rodinných príslušníkov, ktorí 
dobrovoľne platili za gamblerov.
» Na Slovensku je okolo 50 000 gam-
blerov (tieto odhady sú zrejme pod-
hodnotené).
» Austrálske štúdie preukázali súvis 
medzi rozšírenosťou problémového 
hazardného hrania a dostupnosťou 
hazardného hrania, najmä výher-
ných automatov.

   Na území mesta Nitra sa nachádza-
jú 2 kasína a 44 herní. Novela zákona 
z roku 2016 nepriniesla reguláciu, ktorá 
by v Nitre znížila počet herných prístro-
jov. Práve naopak, za posledné 3 roky 
počet herných prístrojov v Nitre stúpol z 
643 kusov na 820 kusov, teda o viac ako 
štvrtinu. Nitra má spomedzi krajských 
miest najviac herných prístrojov na po-
čet obyvateľov. Mesto nemá reálne mož-
nosti ako zabrániť vzniku nových herní 
a nových herných prístrojov, nedokáže 
sa vysporiadať s herňami v pešej zóne či 
s herňami, ktoré sa nakopili vedľa seba. 
Herne v blízkosti autobusovej a želez-
ničnej stanice sú neprehliadnuteľné.

   Nový zákon reálne problémy nerie-
ši. Ani zákaz herní 200 metrov od škôl 
a škôlok nezabráni tomu, aby sa herne 
presťahovali na vedľajšiu ulicu. Zákaz 
nových herní od už existujúcich herní 
neovplyvní ani jednu herňu v Nitre. Na-
opak zákon počíta s tým, že nové herne 
budú pribúdať. Mesto Nitra sa môže 
voči novým aj existujúcim herniam 

brániť len jediným spôsobom. Mesto 
môže zakázať všetky herne a kasína na 
svojom území, ak 30% voličov s trvalým 
pobytom v Nitre podpíše petíciu, v kto-
rej budú žiadať zákaz herní a kasín.

Ako to dosiahnuť?
Za pomoci DOBROVOĽNÍKOV.

   Druhé kolo prezidentských volieb 
dňa 30. marca 2019 bude skvelou 
príležitosťou na to, aby sa nazbieral 
dostatok podpisov! Hľadáme 300 dob-
rovoľníkov so zapáleným srdcom, kto-

rí majú viac ako 16 rokov, nie sú 
členmi politických strán a hnutí a 
sú ochotní obetovať niekoľko ho-
dín svojho času pre naše mesto! 
Radi privítame aj dobrovoľníkov z 
okolitých miest a obcí, ktorí chcú 
pomôcť svojmu krajskému mestu. 
Každá pomocná ruka je vítaná, 
hoci len na pár hodín.

   Viac informácii o hazarde v 
Nitre, o petícii a možnosti pri-
hlásiť sa za dobrovoľníka je na 
www.nitra.zastavmehazard.sk. 
Prihlásiť sa dá aj zavolaním na tel. 
číslo 0910 852 278.

   Zbavme naše mesto choroby. 
Spoločne to dokážeme!

» Iniciatíva Zastavme hazard

Prihlás sa na www.nitra.zastavmehazard.sk
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, AUTO MOTO

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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

»Predám veľký 85m2 čiast. 
zar. 3 izb. byt na Bizetovej 
ul. v Nitre na Klokočine po 
čiast. rekonštrukcii. Pivnica, 
balkón, možnosť prerobiť 
na 4 izbový. Cena 90 000€, 
tel.: 0950 340 181

»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

»Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, pohľadni-
ce, vyznamenania a rôzne 
starožitnosti, tel.: 0903 753
758 »ODKÚPIM KROJE SUKNE 
ŠATKY MINCE BANKOVKY PO-
HĽADNICE VYZNAMENANIA 
PAROŽIE A INÉ, tel.: 0903 
868 361 »ZO STARÝCH DO-
MOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, 
STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, 
tel.: 0918 439 124

»Predám cirkulár, tel.: 0903 
124 898

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Kúpim sta-
ré Primky a iné mechanické 
hodinky. Tel: 0905767777

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE, 
tel.: 0915 652 739 »54r. hľa-
dá priateľku, tel.: 0917 049 
831 »60r. muž hľadá part-
nerku, tel.: 0915 205 150

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    

www.kamenarstvobednar.sk
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ZDRAVIE

V moderných odberových centrách odkryjeme
príčinu vašich ťažkostí

Zdá sa vám, že vaše telo nefunguje ako by malo? Máte problémy a sami neviete odhaliť ich
príčinu, prípadne sa vám nechce čakať na termín u lekára? Existuje aj iné riešenie. Navyše
veľmi komfortné v priestoroch, ktoré sú vkusne zariadené s príjemným personálom.

Laboratóriá Medirex už niekoľko mesiacov poskytujú širokú paletu vyšetrení na vlastnú žiadosť pacienta. V moder-
ných odberových centrách v Bratislave, v Košiciach a čoskoro aj v Nitre, môže pohodlne a v presne objednanom ter-
míne, absolvovať vyšetrenie každý, kto má oň záujem. Zo vzorky krvi či moču sa dá odkryť množstvo zdravotných
problémov. Výsledok je vo väčšine vyšetrení k dispozícii o dva až päť dní.

Jedno z centier sa nachádza na Galva-
niho v Bratislave, v Centrálnom labo-
ratóriu MEDIREX GROUP. Ďalšie je v 
bratislavskej Poliklinike Mýtna a tiež 
v Centrálnom laboratóriu v Košiciach 
v budove EcoPoint 2. Štvrté odberové 
centrum otvoríme už v onedlho v 
novom Centrálnom laboratóriu v 
Nitre. Spoločným vizuálom všetkých 
odberových centier je kreslená 
postavička – Dr. Skúmavka.

Ako na vyšetrenie?

Na vyšetrenie sa záujemcovia objednajú jednoducho – na 
webovej stránke www.laboratornadiagnostika.sk v 
sekcii Pre pacientov. K dispozícii je online formulár s detail-
ným postupom. Na výber sú vyšetrenia biochemické, hema-
tologické, imunologické a  mikrobiologické. Kompletná 
ponuka vyšetrení s ich popisom a cenníkom je zverejnená 
na vyššie uvedenej internetovej stránke.

Radi Vám poradíme

Ak váhate, ktoré z  ponúkaných vyšetrení je pre vás 
najvhodnejšie, k  dispozícii je možnosť objednať sa na 
konzultáciu s  lekárom. Ten vás usmerní a  poradí, ktoré 
vyšetrenie by ste mali absolvovať, aby ste zistili, kde je 
skrytý dôvod vašich zdravotných problémov.

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta nie sú hradené z 
verejného zdravotného poistenia. Cenu si hradí v plnej 
výške pacient sám.
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ZA ŽIVOT / OKNÁ, STAVBA

Slovensko v  posledných dňoch zaliala 
smutná správa. Ďalšie letecké nešťastie 
sa  ocitlo na zozname aktuálnych správ. 
Obeťou sa stali okrem množstva zahranič-
ných cestujúcich aj štyria Slováci. A hoci sa 
letecká doprava považuje za jednu z  naj-
bezpečnejších, v ostatnom čase o katastro-
fách počujeme akosi viac. Zaiste každého 
pri prečítaní správy prenikol mráz. Mňa 
veľmi. Trasu a leteckú linku, na ktorej sa to 
stalo, som totiž používala aj ja a moji blíz-
ki neraz. Určite sa teda mnohí cestovatelia 
empaticky vžili do situácie, čo sa asi dialo 
v  posledných sekundách pred nehodou, 
i do úlohy šokovaných pozostalých. 

Zároveň sa však pri kondolenciách 
znova potvrdilo, že život považujú všetci 
za mimoriadne vzácnu skutočnosť. Nie-
len pre samotného existujúceho človeka, 
ale aj pre jeho okolie a pre blízkych. Nikto 
úplne nenahradí originalitu ľudskej by-
tosti, jemnú sieť jej vzťahov, vyžarovanie 
osobitého výrazu a jej jedinečné pôsobe-
nie vo svojom prostredí. No ukazuje sa aj 
iné. Širšie spoločenstvo rovnako s  úctou 
pristupuje k  životu, keď ho niekto stratí, 
ako tí najbližší. Fungovalo to tak odjak-
živa a  funguje to tak teraz. Nie je to len 
formálna tradícia. Verím, že „úprimná 
sústrasť“ je skutočným prejavom solida-
rity ľudí a  vedomým uznaním hodnoty 

života. Je to základ, na ktorom môžeme 
stavať v diskusiách o prvenstve práva na 
život a o ľudskej dôstojnosti, a to naprieč 
všetkými svetonázorovými postojmi. 

Ak ide o život, vieme sa radovať, keď 
sa má niekto narodiť, vieme sa spojiť, aby 
sme život chránili, vieme smútiť, keď ho 
niekto stratí, vieme mať účasť aj na ži-
votoch blízkych známych i  neznámych. 
Vždy ma oslovuje, keď v  deň pamiatky 
zosnulých vidím zapaľovať sviečky na 
hroboch neznámych ľudí. Hoci tam niet 
priameho vzťahu, silno pôsobí všeobec-
ná myšlienka úcty k životu a spomienky 
na smrť ako jeho dôstojnej súčasti. V ča-
soch spochybňovania hodnoty života či 
odstupňovania jeho kvality pôsobí táto 
hlboko vžitá ľudská obyčaj ako nezmaza-
teľná stopa vo svedomí a ako jasný dôkaz 
pravdy o človeku. 

Pripájam sa k spoločenstvu tých, ktorí 
majú účasť na smútku nad náhlou smrťou 
ľudí počas leteckého nešťastia, v  nádeji, 
že nám svojou stratou pomôžu uvedomiť 
si nezastupiteľnú hodnotu každého živo-
ta. Pripínam si obe - čiernu i bielu stužku 
(biela symbolizuje počaté dieťa), pretože 
ľudský život je nedeliteľný. Jeho začiatok 
v sebe nesie koniec a koniec odkazuje na 
začiatok. 

Pripínam si čiernu i bielu stužku

» Mária Raučinová, Fórum života
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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www.termowin.sk
480 €

s DPH
380€
s DPH

450 €
s DPH

e-mail: info@termowin.sk
tel.: 0905 560 054

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ
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VYKONÁVAME
STAVEBNÉ PRÁCE

0944 022 653

OBHLIADKA
ROZPOČET
ZDARMA
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PRÁVNIK RADÍ, ZDRAVIE / STAVBA

V dnešnom článku naviažeme na ten 
predchádzajúci a  budeme sa venovať 
ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy 
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhoto-
viteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vy-
konanie diela na vlastné nebezpečenstvo 
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zod-
povedá za zmarenie, resp. zničenie diela, 
a to najmä počas jeho realizácie. Vo vše-
obecnosti teda za uskutočňovanie diela 
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, 
pričom predmetom tejto zodpovednosti 
je plnenie, resp. zhotovované dielo. 

V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude 
jednak zhotovené riadne a  včas, a  to 
v  súlade s  podmienkami upravenými v 
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde 
aj k  samotnému odovzdaniu takto zho-
toveného diela. Ako sme si už vysvetlili 
v  predchádzajúcich článkoch, predme-
tom zmluvy o dielo nie je pracovná čin-
nosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za úče-
lom zhotovenia diela, ale výsledok tejto 
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. 
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie 
diela nemá za následok zánik záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, 
tento je povinný dielo vykonať opätovne, 
a to na vlastné náklady. 

Napriek uvedenému však môže na-
stať situácia, kedy zmarením, resp. zni-
čením diela, zaniká aj záväzok zhotovite-
ľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej 

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. 
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhoto-
viteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti 
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne 
dojednané osobné zhotovenie diela zho-
toviteľom, prípadne to z  povahy diela 
vyplývalo. 

V prípade nemožnosti plnenia je mož-
né riešiť otázku náhrady škody, prípadne 
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, 
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsled-
ku ľudského konania (napr. stratou ma-
teriálu poskytnutého objednávateľom 
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), ale-
bo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. 
ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či 
zničeniu zhotovovaného diela). V  prí-
pade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pros-
tredníctvom tretej osoby, zodpovedá za 
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho 
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej 
dĺžky tejto zodpovednosti zhotovite-
ľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ 
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu 
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vy-
hotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte 
neodovzdal objednávateľovi.

Zmluva o dielo a zodpovednosť 
za vyhotovenie diela

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

Pre  príchod jari sú typické rôzne 
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

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

metabolizmu a výživy

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

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

www.regionpress.sk
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STAVBA, SLUŽBY

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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119

00
92

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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INZERCIA
0905 400 025
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FÓRUM ŽIVOTA / PENIAZE, REALITY

Občianske združenie Fórum živo-
ta organizuje verejnú informačnú 
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. 
Každoročne si 25. marca pripomína 
práva nenarodených. 

„Pre kampaň sme podobne ako po iné 
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť 
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chce-
me ponúknuť argumenty na zamysle-
nie,“ zverejnila hlavná koordinátorka 
kampane Lucia Mihoková. Kampaň 
bude prebiehať v  uliciach slovenských 
miest. Biela stužka symbolizuje, že na 
nenarodenom ľudskom živote záleží. 
Poukazuje však aj na konkrétnu a systé-
movú pomoc pre tehotné ženy a preven-
ciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú 
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa 
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku 
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt 
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce 
organizácie kontaktujú matku v zložitej 
situácii. Projekt je postavený na „adop-
cii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného 
roka žena dostáva finančnú podporu na 
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné 
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s naj-
vyššou mierou potratov a  rozvodov, 
Fórum života prevádzkuje Centrum 
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá 
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie 
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Pro-
jekt Tlakový hrniec ponúka študentom 
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či por-
ne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj 
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.  

Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie 
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom 
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Na-
rodenia Panny Márie a chválach s kape-
lou Joel Worship Band.

Pondelok 18. marec 2019 – benefič-
ný Koncert za život spojený s udeľova-
ním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu 
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca so začiatkom o  19:00. Účinku-
je Komorný orchester ZOE. Koncert je 
určený na podporu žien trpiacich po 
spontánnom potrate. 

Sobota 23. marec 2019 - Konferencia 
Vyber si život s  témou Ochrana života 
na všetkých úrovniach politiky v  kon-
gresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom 
o 9:00. S prednáškami vystúpia odbor-
níci a poslanci na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Viac info o kampani na 
www.25marec.sk. 

Deň počatého dieťaťa 
ponúka argumenty
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B. Nehnuteľnosti evidované na LV č. 851 pre k.ú. Paňa, Obec: Paňa, Okres: Nitra:

Dom súpisné číslo 133 postavený na p.č. 406/61, pozemok parcely registra "C" číslo
406/61 o výmere 497 m2, zastavaná plocha a nádvorie vrátane stavieb neevidovaných
na liste vlastníctva: garáž, letná kuchynka s pivnicou, plot pletivový predný, plot
predný s bránou, plot pletivový vo dvore, spoločná studňa, rozvody vody zo studne,
odvod kanalizácie do žumpy, žumpa.

Všeobecná hodnota: 36 739,35 €

JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca
konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra,
Veľký Cetín, IČO: 00 198 862, ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/
v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 zo dňa
27.07.2000 ponúka:

Všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2019.

1. Kupujúcim v 1. kole sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, najmenej však
cenu stanovenú súdnym znalcom.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú ponuku, ak by najvyššia
ponúknutá cena v 1. kole bola nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom a taktiež ak
nebude zložená záloha podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi
v lehote podľa bodu 8.
3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej
„Ponukové konanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2019“.
4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny (v ponuke sa odporúča uviesť návrh
kúpnej ceny pre každú majetkovú zložku samostatne, o ktorú má záujem kupujúci)
spolu s dokladom o jej krytí, označenie kupujúceho, právnická osoba priloží aj aktuálny
výpis z obchodného registra, kontaktné údaje kupujúceho (mobil, e-mail).
5. Kupujúci ako podmienku účasti na súťaži zloží zálohu vo výške 5000 EUR (slovom
päťtisíc euro) pripísaním na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 0000 0029
4104 4012 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 27.03.2019. Ak výška návrhu kúpnej
ceny je nižšia ako 5000 EUR, záujemca zloží zálohu vo výške návrhu kúpnej ceny.
6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu najneskôr
do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola
záloha uhradená, pokiaľ záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
7. Bližšie podrobnosti o predávaných nehnuteľnostiach, vrátane znaleckých posudkov
sú k dispozícii u vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08
Bratislava, kde je možné dohodnúť aj termín obhliadky.
8. Lehota na podávanie ponúk sa stanovuje do 27.03.2019.
9. Otváranie ponukových obálok účastníkov súťaže s ich návrhom kúpnej ceny sa
vykoná na Krajskom súde v Bratislave dňa 28.03.2019 o 09:00 hod. na č. dv. 193.
10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ do 18.04.2019.

A. Nehnuteľnosti evidované na LV č. 618 pre k.ú. Golianovo, Obec: Golianovo, Okres: Nitra:

Všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 6/2019 a
Znaleckým posudkom č. 7/2019.

V 1. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise
konkurznej podstaty patriaci úpadcovi a to:

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na kupujúceho
bez tiarch na ňom viaznúcich.

 

P.č.  Názov majetku 
Všeobecná 
hodnota [€] 

1.  Pozemok parcely registra "E" číslo 298/1 o výmere 943 m2, trvalý trávny porast 16 361,05  

2. Pozemok parcely registra "E" číslo 298/2 o výmere 589 m2, trvalý trávny porast 33,22  

3. Pozemok parcely registra "E" číslo 308/1 o výmere 628 m2, trvalý trávny porast 15 367,16  

4. Pozemok parcely registra "E" číslo 308/2 o výmere 904 m2, trvalý trávny porast 50,99  

5. Pozemok parcely registra "E" číslo 679 o výmere 1863 m2, trvalý trávny porast 2 029,90  

SPOLU 33 842,32  

Ponúkam Vám služby
VÝKLAD TAROTOVÝCH KARIET

1. Prekliatie (ak máte pocit)
2. Ťažké choroby
3. Neviete počať dieťa
4. Máte problémy v rodine
5. Všetko, čo vás trápi
6. Výklad budúcnosti
7. Podvádza vás manžel,
    manželka - neviete si poradiť
8. Súdne spory, exekúcie - spory

1. Prekliatie (ak máte pocit)
2. Ťažké choroby
3. Neviete počať dieťa
4. Máte problémy v rodine
5. Všetko, čo vás trápi
6. Výklad budúcnosti
7. Podvádza vás manžel,
    manželka - neviete si poradiť
8. Súdne spory, exekúcie - spory

Zavolajte na tel. č. 0949 147 450
Každý deň po 12:00 hod. vrátane SO a NE

Uvedené telefónne číslo nie je audiotextové
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo /redakcie/zapad/zlatomoravsko 
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základná hrubá mesačná mzda:
837 € + bonusy do výšky 15% - VODIČ VZV

700 € + bonusy do výšky 15% - PICKER
doprava ZADARMO

možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

VODIČ VZV - SKLADNÍK

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 18.03.2019 o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7

Viac informácií:

PICKER

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
 

ŠAĽA: utorok, 19.03.2019 o 09:00,
Bowling Strike Caffé, Štúrova 1

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22
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spolupracovníka

tel.: 0905 856 056
email:

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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HĽADÁ

Kontaktuj nás telefonicky 0905 23 10 45
email: mediderma@mediderma.sk

Stavebná �rma

Mzda 1000 - 2000 €36
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Spoločnosť DAKAP, s.r.o.
príjme s nástupom ihneď:

0905 833 592, kapusnikova@gmail.com

mzda: 850€ brutto/ mesiac
mzda: 900€ brutto/ mesiac

Miesto: Pohostinstvo GHÝMES v Jelenci

na dohodu
živnosť

Kontaktujte SMS 0902 903 170

z okolia Nitry

alebo patrik.harant@gmail.com

PRIJMEM
STROJNÍKA
na minibagre

Stála práca od 7:00 do 16:00 (17:00)
VP sk. B

Vyplácanie
každý piatok

6€
/hod
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s praxou

0902 698 537

Prijmeme

600 - 900 €/brutto
na TPP

do kaderníctva v Nitre.

kaderníčku
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INZERCIA
0905 400 025

LETÁKY
0905 400 025
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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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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 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk
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TPP ��������������������������������
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�����������������
 1000 - 1200 EUR/netto

�������������� 
11 EUR/hod.

����������������������
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Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €
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