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Platí do 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob. 

BRENO.sk
sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno.sk
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KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

na PVC
Platí len od 16. 3. do 17. 3. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na PVC v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, 
neplatí spätne, na akciový tovar ani na objednávku.
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Platí len od 23. 3. do 24. 3. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na kusové koberce v predajni. Z�avy sa 
nes�ítavajú, neplatí spätne, na akciový tovar ani na objednávku.

Platí len od 30. 3. do 31. 3. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na metrážne koberce v predajni. Z�avy sa 
nes�ítavajú, neplatí spätne, na akciový tovar ani na objednávku.

KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe
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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

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.
• živnostníci • opatrovateľky
• zamestnaní • dôchodcovia

45
-0

09
1

45
-0

07
2

RENOVÁCIA
VANÍ

0905 385 906
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 6

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

46
-0

02
0

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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Inzercia
0905 400 025
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU

A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škaredá streda je za nami, aj keď, 
napokon, bola celkom pekná. S reš-
pektom, že ide o jedno z liturgických 
pomenovaní popolcovej stredy, prvého 
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci 
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je 
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popol-
cová streda má byť aj pripomienku cie-
ľa či smerovania vlastného života. Už 
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu 
dať nový, nádejný impulz. Budeme si 
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať 
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe, 
nenávisti, ale práve tak rovnako náde-
ji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba 
samých. 

Existuje množstvo dôvodov, prečo 
sa obávať tohto výberu, najmä po nie-
koľkotýždňovom predchádzajúcom 
sledovaní „diskusií“ na sociálnych 
sieťach. Až sa nechce zdravým rozu-
mom prijať, koľko hlúpej prízemnej 
nenávisti je v mnohých okolo nás a 
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez 
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda 
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v 
ktorom treba niekomu nakopať góly do 
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás 
všetkých. Výber kandidátov je široký, 
pri čítaní niektorých mien spomedzi 
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté 

dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí, 
skúseností, len preto, že rád by sa po-
vozil, do auta na výlet? Teraz budeme 
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i 
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľko-
krát už sme boli vo voľbách podvedení, 
oklamaní, koľkí nám toho už nasľu-
bovali, takmer raj na zemi. A keď boli 
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich 
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme 
chybu, že to opäť dopustíme.

Na jar je čas aj na jarné upratova-
nie, bez výnimky, aj v paláci najvyššie-
ho ústavného činiteľa v štáte. Urobme 
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol 
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v ce-
lom našom štáte. Nie iba v podobe do-
teraz večných a už naozaj otrepaných 
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho, 
ale v mene nás, občanov.

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.

Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Politici nemajú 
záujem riešiť skutoč-
né problémy ľudí a 
preto sme sa rozhod-
li poprosiť ľudí, aby 
nám pomohli zmeny 
presadiť cez referen-

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

1. Aby politici a štátni úradníci za nezá-
konné a zjavne nevýhodné rozhodnutia za-
platili z vlastného. 2. Aby si každý okres 
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3. 
Aby každý občan získal za účasť na kaž-
dých voľbách a referende jeden deň do-
volenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli 
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde 
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby 
pracujúce a študujúce matky mali nárok na 
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo 
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič 
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o 
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si 
matka a otec mohli 3 roky „materskej“ 
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju 
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden 
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov 
malo nárok na bezplatné miesto v škôl-
ke. Inak by rodič každý mesiac získal od-
škodné vo výške príspevku na starostlivosť 
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na 

vymáhanie výživného na dieťa mohla 
matka zveriť centru právnej pomoci. 10. 
Aby štát umožnil odchod do predčasné-
ho dôchodku tomu, kto odpracoval 40 
rokov a materská i rodičovská dovolenka 
sa počítala do odpracovaných rokov. 11. 
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím boli oslobodení od 
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné po-
isťovne zaviedli bezplatné objednávanie 
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatro-
vateľ ťažko zdravotne postihnutého prí-
buzného mal nárok na príspevok vo výške 
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu, 
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpuste-
né úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla 
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia 
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádz-
kovanie hazardných 
hier na výherných 
prístrojoch a auto-
matoch. 17. Aby si 
zdravotné poisťov-
ne nemohli vyplatiť 
zisk, ak nezabezpe-
čia kratšie čakacie 
doby na onkologické 
operácie ako dva 
týždne?
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ZDRAVIE

Štefánikova 57
oproti býv. OD PRIOR

0901 701 267

Pobočka NITRA
Čajkovského 46
oproti Kauflandu

0904 609 062

Medicínske centrum
NITRA KLOKOČINA

Cabaj 212
0901 710 426

Nová pobočka
Cabaj - Čápor

 

OKULIARE

Očná Optika
Mlyneková
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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 50.000 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 30.000 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 29.000 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 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 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.

V minulom článku sme v stručnos-
ti načrtli zmluvu o  dielo, pričom sme 
sa venovali najmä predmetu zmluvy 
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo 
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku 
budeme venovať pozornosť ďalšej pod-
statnej náležitosti zmluvy o dielo, kto-
rou nepochybne je aj zmluvné dojed-
nanie týkajúce sa ceny diela. V prípade 
ak by takáto dohoda o cene v zmluve 
o  dielo absentovala bola by zmluva 
o dielo neplatná. 

Okrem dojednania ceny diela je 
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objedná-
vateľom dohodli na spôsobe určenia 
ceny, prípadne sa dohodli, že cena 
bude určená dodatočne po uzatvorení 
zmluvy o  dielo, a  to formou dodatku 
k nej. Je potrebné uviesť, že pod doho-
dou o  cene zmluvných strán zmluvy 
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné 
zakotvenie záväzku objednávateľa, že 
za dielo vykonané zhotoviteľom za-
platí dohodnutú odmenu. Vo väčšine 
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu 
v  peňažnom plnení, nie je však vylú-
čené, aby bolo ako odplata dojednané 
nepeňažné plnenie, alebo určité ko-
nanie, ktoré objednávateľ vykoná ako 
protihodnotu za vykonanie diela zho-
toviteľom. 

Od dojednania spôsobu určenia je 
potrebné rozlišovať dojednanie spôso-
bu platenia ceny diela. Zmluvné strany 
sa môžu dohodnúť na viacerých spô-
soboch platenia ceny diela. Splatnosť 

ceny diela môže byť dojednaná na čas 
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas 
zhotovenia diela, alebo na čas po zho-
tovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo 
možné určiť či bude cena diela splatná 
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada 
ceny diela v splátkach. 

Objednávateľ a  zhotoviteľ si môžu 
zmluvne dojednať aj zaplatenie pred-
davku, ktorý bude následne započíta-
ný do ceny diela. V prípade, že výška 
ceny diela nebola v  zmluve o  dielo 
dojednaná, platí, že za zhotovenie 
diela je objednávateľ povinný zapla-
tiť primeranú cenu, ktorú v  prípade 
pochybností určí súd na návrh jednej 
zo zmluvných strán. Ak nebola výška 
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale 
strany sa dohodli na spôsobe určenia 
ceny diela, určuje sa cena diela týmto 
spôsobom. 

Existuje viacero možností ako 
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob 
určenia ceny diela, a to určením ceny 
diela pevnou sumou, určením ceny 
diela odhadom, určením ceny diela 
podľa rozpočtu, určením sumy paušál-
nou sumou a určením ceny limitom. 

Zmluva o dielo a cena diela

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

Príjem vlákniny ide správne ruka 
v  ruke s  príjmom tekutín. Ak je veľa 
vlákniny a málo tekutín, môžu sa obja-
viť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu, 
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je 
veľa tekutín a  málo vlákniny, môže sa 
objaviť redšia stolica až hnačky.

Nerozpustná vláknina, najčastej-
šie celulóza, nestrávená odchádza von 
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správ-
ny pohyb celým tráviacim systémom. 
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často 
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpust-
ná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny, 
strukovín a  ovsených vločiek obsahuje 
pektín a  β-glukány, ktoré vo vodnom 
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže 
so sebou strhávať prebytočné látky.  Zá-
kladnou liečbou vysokej hladiny tukov 
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrov-
naných hladín krvného cukru, je strava 
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo 
zeleniny, ovocia a vločiek.

Denný príjem vlákniny má byť 20-
30 g/deň u  dospelého, závisí od veku, 
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to 
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa 
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem 
vlákniny u  väčšiny ľudí u nás je níz-
ky, približne polovičný. Jej zvyšovanie 
v strave ale treba  regulovať postupne, 
nárazové zvýšenie môže byť sprevádza-
né tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením 
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem 
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka 

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýše-
ný príjem môže nepriaznivo ovplyvniť 
vstrebávanie niektorých minerálnych 
látok, napríklad horčíka, vápnika, zin-
ku, ale aj niektorých liekov.

Množstvo vlákniny v 100 g potravi-
ny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov 
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g,  celo-
zrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy, 
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky 
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-
-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža 
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6 
g, biela ryža 1 g.

Príklad raňajok s  dostatočným ob-
sahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vlo-
čiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne 
veľký banán alebo jablko) a  10 g ore-
chov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr. 
polovica vlašského orecha má hmot-
nosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu 
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g 
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny 
vieme ovplyvňovať napríklad druhom 
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu-
jú 2-3 g vlákniny v 100g, bo-
buľoviny (maliny, ríbezle, 
čučoriedky) a  jahody 5-6 
g. Ovsené vločky môžu 
byť zaliate vodou, mlie-
kom alebo jogurtom 
podľa chuti.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

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

metabolizmu a výživy

BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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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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Piaristická ulica
0950 291 202

zazmluvnená
ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV

Otvorené v popoludňajších hodinách 45
-0

04
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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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HYPOTEKÁRNE ÚVERY DO 80%
Spotrebné úvery do 30 000 €

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

Tel.: 0905 580 581KÚPA DOMU, BYTU 45
-0
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RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+

ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
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OKNÁ, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
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ČISTENIE » ROZVODOV VODY
» BOILEROV » VYKUROVACÍCH

SYSTÉMOV

Máte problém s kvalitou vody ?
Obráťte sa na nás a my Vám poradíme !

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk

Kompletná úprava vody
mestskej a studničnej

INŠTALÁCIA
ROZVODOV

» ROZBOR VODY

» NÁVRH

» MONTÁŽ

» SERVIS

www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 

» VODY
» KÚRENIA
» KANALIZÁCIEOdstránenie vápenných usadenín

45
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0www.drevenebazeny.sk

0910 559 632

info@aquabal.sk

Aquabal.sk

CELOROČNÉ DREVENÉ BAZÉNY
V ponuke rôzne tvary a veľkosti

0907 652 710
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0911 22 55 44

Vstavané skrine a šatníky
Obývacie izby

Predsiene
Spálne

Kancelársky nábytok
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/

900

23
00 15

00

1200

15
00

2400

15
00

2100

v
 c
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e:

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

• 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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KRTKOVANIE
A ČISTENIE KANALIZÁCIE

MONITORING KANALIZÁCIE
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA,
HRDZE A NEČISTÔT Z VODOVODOV A

PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV

0907 736 169NITRA
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Stračia 84, NITRA

0903 224 454, 0904 053 393, 0902 489 231

• Železo ťažké nad 4 mm / 12
  rozmer max. 150x50x50 + liatina
• Železo miešané / neupravené
• Železo ľahké - plech / 27

• Hliník vodivý
• Hliník kusový
• Hliník profil nový
• Hliník mix
• Meď nová - lesklý
  drôt nad 1 mm
• Meď mix / opal
• Mosadz

• Mosadz - Chladiče
• Nerez
- Al / Cu chladiče
- Al triesky
- Nerez triesky
- Al plechovky,
  žalúzie
• Al a Cu káble
   bez koncoviek

0,16€

0,13€

0,15€

1,00€
0,65€

1,80€
0,60€
1,20€
0,30€
0,30€

0,30€

od 0,10€
do 1,50€

1,00€
0,65€

4,30€

4,00€

ODPAD Z FAREBNÝCH KOVOV

aktuálny cenník na webe

2,70€

N
ov

oz
ám

oc
ká

Priemyselná
R1 - diaľničný most

St
ra

čia

R1 - diaľničný most
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ZVERINEC, OKNÁ

»Vezmem do prenájmu 
starší dom, s možnosťou 
odkúpenia na splátky. Za 
ponuky vopred ďakujem, 
tel.: 0902 560 623 »Kúpim 
Váš dom, byt. Platba v ho-
tovosti, 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 okrasné stromky: 
Katalpa, Paulovnia, Albízia 
od 0,5m do 2,5 m, 15-30€, 
stále rodiace maliny obrie 
2€, Orgován plnokv. biely 
a fialový 3€, tel.: 0907 354 
854 »Vlašské orechy, lúpa-
né, svetlé - 7,80 €/kg, suš. 
slivky - 4,50 €/kg. Aj po-
šlem. Min. odber – 5kg, tel.: 
0949 116 085

»Kúpim akordeón, heligón-
ku, tel.: 0915 876 860 »PRE-
DÁM VÝSTROJ RUSKÉHO VO-
JAKA 1945. AJ INÉ, tel.: 0907 
188 984 »ZO STARÝCH DO-
MOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, 
STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, 
tel.: 0918 439 124

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

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

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    

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28.3. , 18.4. , 9.5. , 30.5. , 
20.6. , 11.7. , 22.8. 2019

Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ulany nad Žitavou. 12,05 hod.
Maňa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Lúčnica n/Žitavou . 12,40 hod.
Vráble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod.
Paňa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod.
Veľký Cetín. . . . . . . 13,25 hod.
Malý Cetín . . . . . . . 13,40 hod.
Čechynce . . . . . . . . 13,55 hod.
Janíkovce . . . . . . . . 14,10 hod.
Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod.
Veľký Lapáš-pošta . 14,40 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
12.3. , 2.4. , 23.4. , 14.5. , 

4.6. , 25.6. , 6.8. 2019
Bošany . . . . . . . . . . . 8,30 hod.
Krnča-Jednota . . . . . . 8,45 hod.
Práznovce . . . . . . . . 9,00 hod.
Solčany. . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Nitrianska Streda . . 9,30 hod.
Čeľadince . . . . . . . . . 9,45 hod.
Súlovce . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Oponice-kostol . . . . 10,15 hod.
Badice. . . . . . . . . . . 10,30 hod.
Nitr. Hrnčiarovce. . 11,00 hod.
Čeladice . . . . . . . . . 11,20 hod.

Choča . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Neverice . . . . . . . . . 12,10 hod.
Jelenec . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Ladice . . . . . . . . . . . 12,40 hod.
Kostoľany p/T . . . . 12,55 hod.
Nová Ves n/Žitavou 13,25 hod.
Slepčany. . . . . . . . . 13,40 hod.
Vieska n/Žitavou . . 14,00 hod.
Tes. Mlyňany . . . . . 14,15 hod.
Slažany. . . . . . . . . . 14,35 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
19.3. , 9.4. , 30.4. , 21.5. , 

11.6. , 2.7. , 13.8. 2019
Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany . . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

0,40

králik s liečivom, nosnice, brojlery
a kačice, bažant, ovce, kozy,

ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, 
bez hláv a nožičiek. 

Cena koží sa môže meniť.
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vždy v STREDU v týchto termínoch:
13.3. , 3.4. , 24.4. , 15.5. , 

5.6. , 26.6. , 7.8. 2019
Chrabrany-Jednota . . 8,30 hod.
Ludanice . . . . . . . . . 8,50 hod.
Dvorany . . . . . . . . . . 9,05 hod.
Mýtna N.Ves-Jednota 9,20 hod.
Kamanová . . . . . . . . 9,35 hod.
Belince . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Preseľany. . . . . . . . 10,05 hod.
Hrušovany . . . . . . . 10,20 hod.
Koniarovce. . . . . . . 10,35 hod.
Výčapy Opatovce . . 10,50 hod.
Jelšovce-Jednota . . . 11,05 hod.
Čab . . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Nové Sady . . . . . . . 11,35 hod.

Šurianky. . . . . . . . . 11,55 hod.
Hruboňovo. . . . . . . 12,10 hod.
Veľké Ripňany-Coop 12,30 hod.
H. Obdokovce. . . . . 12,45 hod.
Merašice. . . . . . . . . 13,00 hod.
Dolné Otrokovce . . 13,20 hod.
Horné Otrokovce . . 13,35 hod.
Horné Trhovište . . 13,55 hod.
Tepličky . . . . . . . . . 14,10 hod.
Pastuchov . . . . . . . 14,30 hod.
Alekšince . . . . . . . . 14,45 hod.
Rišňovce-Coop . . . . 15,00 hod.
Kľačany. . . . . . . . . . 15,15 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

23 1
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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 



NR-19-10 strana- 7

EDITORIÁL / SLUŽBYPellegrini a Laššáková:  
Folklór je naším národným bohatstvom
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RADÍME / SLUŽBY, STAVBA, POLITICKÁ INZERCIA

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil voľby prezidenta 
Slovenskej republiky a určil deň ich ko-
nania na sobotu 16. marca 2019. Voleb-
né miestnosti budú otvorené od 07.00 
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb 
nezíska ani jeden z kandidátov na pre-
zidenta Slovenskej republiky nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov voličov, 
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019 
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť prezidenta Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej repub-
liky, ktorý má právo voliť do Národnej 
rady Slovenskej republiky, teda občan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je záko-
nom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a v deň kona-
nia volieb nebude môcť voliť v  mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať obec svojho 
trvalého pobytu o vydanie hlasovacie-
ho preukazu. Obec na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s po-
známkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na 
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku. Obec vydá voli-
čovi hlasovací preukaz len na ten deň 

konania volieb prezidenta Slovenskej 
republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej 
žiadosti. Volič môže požiadať obec svoj-
ho trvalého pobytu o  vydanie hlaso-
vacieho preukazu na prvé i druhé kolo 
volieb prezidenta Slovenskej republiky 
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo 
žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu už iba výlučne 
osobne (alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby), najneskôr po-
sledný pracovný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) v úradných hodinách obce. Obec 
vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v po-
sledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o  voličovi - meno a  priezvisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo domu). Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie. 

Základné pokyny k voľbám

» Zdroj: MV SR

www.harabin-2019.sk

VOĽTE č.4VOĽTE č.4

Za Slovensko,
tradície a právny štát 
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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

45
-0

00
3

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+

ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

    Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom 
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či pro-
stredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnu-
tiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
   Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a 

sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte vá-
hajú a nie sú rozhodnutí.

     Slovenská  národná  strana  do  prezidentského  súboja 
nepostavila  svojho  kandidáta.  Oceňujem   tento  štátnic-
ký  akt  od  predsedu  SNS Andreja Danka. Som presvedče-
ný, že moje  hodnoty  sú  aj  hodnotami  SNS ktorá vznikla 
pred  148 rokmi  s jej  prvým  predsedom  Viliamom  Paulí-
nym-Tóthom.
      Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, 
že týmto    hodnotám    som     verný    celý     svoj   život a 
aj naďalej budem.
     Budem  mať  na  pamäti  vašu  podporu  a  garantujem 
Vám,  že  hodnoty ktoré  spoločne zdieľame, budú mojím 
krédom vo funkcii  Prezidenta Slovenskej republiky.
     Budem si vážiť každý Váš hlas.

     Áno, aj  mnohí  voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti 
sú dnes  postavení pred  otázku koho voliť.  Chcete naozaj 
to, aby sa  o  prezidenta  Slovenskej  republiky  uchádzala 
Zuzana  Čaputová?  Stelesnenie  liberálneho  zla?

  Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bru-
selských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, pod-
porovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postup-
nej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa 
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či po-
malého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
  Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
    Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťan-
ské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o 
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.

Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie 
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na 

to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spo-
ločne zdieľame.
 Hrdé a  sebavedomé Slovensko,  rodina ako základ 
národa,  spravodlivosť  pre  všetkých, to súhodnoty,  ktoré 
sú hodnotami voličov  a  sympatizantov  všetkých kresťan-
ských a národných strán.
 
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči  Kresťanskej demokra-
cie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

     Budem  si  vážiť  každý  Váš hlas, hlas ktorý nebude len 
hlasom pre  Štefana Harabina, ale bude  hlasom pre hrdé, 
sebavedomé, demokratické, právne  a  kresťanské Sloven-
sko.
     Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako  ako mne 
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak  naše hlasy neprepadnú 
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
     Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán.  Je to 
voľba občanov. Nezabudnime na to.
     Prihováram sa Vám aj slovami  Martina Rázusa : 
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene 
jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“ 

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

Finančná správa podnikateľov upo-
zorňuje, že daňové priznanie k dani 
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu 
podať už len elektronicky. Stihnúť to 
musia najneskôr do 1. apríla. V dos-
tatočnom predstihu pred samotným 
podaním daňového priznania si však 
musia splniť ďalšie povinnosti súvisia-
ce s elektronickým podávaním doku-
mentov. Na elektronickú komunikáciu 
je najskôr potrebné sa registrovať na 
portáli finančnej správy. Fyzické osoby 
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej 
správe nemuseli podávať žiadne doku-
menty elektronicky, a nie sú stále zare-
gistrované, by tak mali urobiť v najbliž-
ších dňoch.

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

K registrácii si pripravte elektronický 
občiansky preukaz s čipom (eID), res-
pektíve kvalifikovaný elektronický pod-
pis (KEP). V prípade eID finančná sprá-
va upozorňuje, že v eID je potrebné mať 
preinštalovaný platný certifikát vydaný 
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy 
platné certifikáty boli Ministerstvom 
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete 
aj možnosť uzavrieť s daňovým úra-
dom takzvanú dohodu o elektronickom 
doručovaní. Po registrácii na portáli 
finančnej správy je potrebné vykonať 
proces autorizácie k daňovému subjek-
tu. V prípade fyzických osôb podnika-
teľov je tento proces jednoduchší – pro-
ces registrácie a autorizácie finančná 
správy zlúčila do jedného kroku. Je 
preto potrebné, aby ste v registračnom 
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam 
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné 

konanie s daňovým úradom“. Auto-
rizácia správcom dane bude urobená 
automaticky. V prípade eID/KEP v prie-
behu pár minút, ak sa rozhodnete pre 
dohodu o elektronickom doručovaní 
je potrebné aj osobne navštíviť daňový 
úrad. Finančná správa odporúča vyba-
viť nevyhnutné kroky v dostatočnom 
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj 
odklad daňového priznania je mož-
né podať už iba elektronicky. Ak teda 
chcete požiadať o predĺženie lehoty na 
podanie daňového priznania, musíte 
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný 
podať daňovník, ak jeho celkové zdani-
teľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 pre-
siahli  sumu 1 915,01 eura. Daňovník je 
však povinný podať daňové priznanie aj 
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvede-
nú sumu nepresiahli, ale vykazuje da-
ňovú stratu. Daňové priznanie sa podá-
va do troch kalendárnych mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda, 
kalendárneho roka. Lehota na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov za 
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. mar-
ca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na 
nedeľu, posledným dňom lehoty na po-
danie daňového priznania je najbližší 
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019. 
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v 
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

Zákon o dani z príjmov umožňuje da-
ňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka, pričom za 
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľ-
ná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je 
základ dane daňovníka rovný alebo je 
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane 
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezda-
niteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 
817,016 a jednej štvrtiny základu dane 
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako 
nula, nezdaniteľná časť základu dane 
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďal-
šou z možností zníženia dane je uplatne-
nie si nezdaniteľnej časti základu dane 
na manželku/manžela, ako aj uplatne-
nie si daňového bonusu na vyživované 
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o 
príspevky na doplnkové dôchodkové 
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady sú-
visiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

Ak viete, že nestihnete podať daňové 
priznanie včas, máte možnosť si záko-
nom stanovenú lehotu na podanie da-
ňového priznania predĺžiť. Musíte však 
podať oznámenie o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania. Upozor-
ňujeme, že ak ste povinný komuniko-
vať s finančnou správou elektronicky, 
oznámenie je potrebné podať na pred-
písanom tlačive cez portál finančnej 
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty 

na podanie daňového priznania k dani 
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba 
povinná podať príslušnému správcovi 
dane najskôr po uplynutí príslušného 
zdaňovacieho obdobia a najneskôr 
do konca zákonnej lehoty na podanie 
daňového priznania za rok 2018, to je 
najneskôr do 1.4.2019. Na základe poda-
ného oznámenia o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania si fyzická 
osoba môže predĺžil lehotu na podanie 
daňového priznania:

mesiace, pričom daňovník v oznáme-
ní uvedie novú lehotu, ktorou môže 
byť len koniec kalendárneho mesia-
ca, v ktorej podá daňové priznanie 
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

mesiacov, ak súčasťou príjmov daňov-
níka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo 
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník 
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou 
môže byť len koniec kalendárneho me-
siaca, v ktorej podá daňové priznanie 
(31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).

Ak si predĺžite lehotu na podanie da-
ňového priznania k dani z príjmov za rok 
2018, v tejto novej lehote uvedenej v ozná-
mení je daňová povinnosť aj splatná.

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.

10
ZÁHRADA / ZVERINEC, SLUŽBY

Keďže nie každý musí vedieť, čo 
podľa slovníka slovenského pravopisu 
znamená slovo gelender, najskôr vy-
svetlime, že ide o ozdobné zábradlie. 
Napríklad na podstienku pri chalupe. 
Ľahko ho spoznáte podľa toho, že ho 
od jari do jesene skrášľujú prevažne 
muškáty. Muškáty sú u nás, ale aj v 
okolitých krajinách mimoriadne obľú-
bené, pretože nevyžadujú špeciálnu 
starostlivosť. 

Stačí kúpiť umelohmotný hrantík 
farby ladiacej s oknami, zohnať drenáž 
- piesok, drobný štrk alebo kamienky, 
čo je poruke, asi do cca 3 cm výšky, do-
plniť zeminou vhodnou pre balkónové 
kvety (na značke nezáleží, môže byť aj 
bežný záhradnícky substrát) a zasadiť 
zakúpené, alebo prezimované zakore-
nené sadeničky. Krásne vykvitnú aj tie 
najlacnejšie v 10 kusových balíčkoch, 
najobľúbenejšie sú obyčajné červené 
ťahavé, pretože najviac kvitnú. Na je-
den meter možno vysadiť 8 koreňov.

Ak chcete, aby pekne kvitli, je po-
trebné pravidelne hnojiť. Na podporu 
kvitnutia nezaškodí občas nechať sub-
strát preschnúť, lepšie je polievať ráno. 
Muškáty netreba príliš zalievať, nepre-
tržite vlhký substrát im skôr ublíži. Naj-
lepšie sa im darí na oknách, ktoré sú as-

poň čiastočne chránené pred vetrom, 
tiež neobľubujú celodennú páľavu.

Ak máte svoje rastliny, ktoré ste pre-
zimovali, už v marci je ich treba preložiť 
na svetlé stanovište s teplotou 15 – 16 °C 
a musíte ich začať intenzívnejšie polie-
vať a postupne aj prihnojovať. Klasické 
muškáty krúžkované treba zrezať dosť 
radikálne, aby sa rozkonárili a bohato 
kvitli. Všetky výhonky skráťte približ-
ne na 5 – 7cm. Na každej rastline pone-
chajte tri až štyri najsilnejšie výhonky, 
každý s tromi alebo štyrmi očkami. Pri 
presadení skráťte aj korene.

Krátko ešte o fuksiách - na jar im 
vytvarujte korunku, pričom ročné vý-
honky skráťte na dva páry listov. Keby 
ste to neurobili, rastliny nebudú mať 
dostatok kvetov. Keďže fuksie majú 
vyššie nároky na teplo, na balkón ich 
vykladajte medzi poslednými. Umiest-
nite ich do polotieňa, lebo slnko by im 
spálilo listy.

Na balkón či na gelender

» red
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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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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€

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
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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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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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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Nitra   0911 711 036   Komjatice    0911 711 887
Nitra  0911 711 886    Vráble  0911 611 924

INZERCIA
0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+

ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
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Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

Finančná správa podnikateľov upo-
zorňuje, že daňové priznanie k dani 
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu 
podať už len elektronicky. Stihnúť to 
musia najneskôr do 1. apríla. V dos-
tatočnom predstihu pred samotným 
podaním daňového priznania si však 
musia splniť ďalšie povinnosti súvisia-
ce s elektronickým podávaním doku-
mentov. Na elektronickú komunikáciu 
je najskôr potrebné sa registrovať na 
portáli finančnej správy. Fyzické osoby 
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej 
správe nemuseli podávať žiadne doku-
menty elektronicky, a nie sú stále zare-
gistrované, by tak mali urobiť v najbliž-
ších dňoch.

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

K registrácii si pripravte elektronický 
občiansky preukaz s čipom (eID), res-
pektíve kvalifikovaný elektronický pod-
pis (KEP). V prípade eID finančná sprá-
va upozorňuje, že v eID je potrebné mať 
preinštalovaný platný certifikát vydaný 
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy 
platné certifikáty boli Ministerstvom 
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete 
aj možnosť uzavrieť s daňovým úra-
dom takzvanú dohodu o elektronickom 
doručovaní. Po registrácii na portáli 
finančnej správy je potrebné vykonať 
proces autorizácie k daňovému subjek-
tu. V prípade fyzických osôb podnika-
teľov je tento proces jednoduchší – pro-
ces registrácie a autorizácie finančná 
správy zlúčila do jedného kroku. Je 
preto potrebné, aby ste v registračnom 
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam 
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné 

konanie s daňovým úradom“. Auto-
rizácia správcom dane bude urobená 
automaticky. V prípade eID/KEP v prie-
behu pár minút, ak sa rozhodnete pre 
dohodu o elektronickom doručovaní 
je potrebné aj osobne navštíviť daňový 
úrad. Finančná správa odporúča vyba-
viť nevyhnutné kroky v dostatočnom 
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj 
odklad daňového priznania je mož-
né podať už iba elektronicky. Ak teda 
chcete požiadať o predĺženie lehoty na 
podanie daňového priznania, musíte 
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný 
podať daňovník, ak jeho celkové zdani-
teľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 pre-
siahli  sumu 1 915,01 eura. Daňovník je 
však povinný podať daňové priznanie aj 
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvede-
nú sumu nepresiahli, ale vykazuje da-
ňovú stratu. Daňové priznanie sa podá-
va do troch kalendárnych mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda, 
kalendárneho roka. Lehota na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov za 
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. mar-
ca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na 
nedeľu, posledným dňom lehoty na po-
danie daňového priznania je najbližší 
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019. 
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v 
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

Zákon o dani z príjmov umožňuje da-
ňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka, pričom za 
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľ-
ná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je 
základ dane daňovníka rovný alebo je 
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane 
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezda-
niteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 
817,016 a jednej štvrtiny základu dane 
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako 
nula, nezdaniteľná časť základu dane 
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďal-
šou z možností zníženia dane je uplatne-
nie si nezdaniteľnej časti základu dane 
na manželku/manžela, ako aj uplatne-
nie si daňového bonusu na vyživované 
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o 
príspevky na doplnkové dôchodkové 
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady sú-
visiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

Ak viete, že nestihnete podať daňové 
priznanie včas, máte možnosť si záko-
nom stanovenú lehotu na podanie da-
ňového priznania predĺžiť. Musíte však 
podať oznámenie o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania. Upozor-
ňujeme, že ak ste povinný komuniko-
vať s finančnou správou elektronicky, 
oznámenie je potrebné podať na pred-
písanom tlačive cez portál finančnej 
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty 

na podanie daňového priznania k dani 
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba 
povinná podať príslušnému správcovi 
dane najskôr po uplynutí príslušného 
zdaňovacieho obdobia a najneskôr 
do konca zákonnej lehoty na podanie 
daňového priznania za rok 2018, to je 
najneskôr do 1.4.2019. Na základe poda-
ného oznámenia o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania si fyzická 
osoba môže predĺžil lehotu na podanie 
daňového priznania:

mesiace, pričom daňovník v oznáme-
ní uvedie novú lehotu, ktorou môže 
byť len koniec kalendárneho mesia-
ca, v ktorej podá daňové priznanie 
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

mesiacov, ak súčasťou príjmov daňov-
níka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo 
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník 
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou 
môže byť len koniec kalendárneho me-
siaca, v ktorej podá daňové priznanie 
(31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).

Ak si predĺžite lehotu na podanie da-
ňového priznania k dani z príjmov za rok 
2018, v tejto novej lehote uvedenej v ozná-
mení je daňová povinnosť aj splatná.

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.

11
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Pri preventívnej prehliadke môže 
lekár objaviť ochorenie v štádiu, 
keď je ešte úplne vyliečiteľné. Na-
priek tomu, význam prevencie 
Slováci podceňujú a túto možnosť 
využíva menej ako jedna tretina z 
nich.

K tomuto nelichotivému zisteniu do-
spel Inštitút zdravotnej politiky, ktorý 
na svojej oficiálnej facebookovej strán-
ke píše, že hoci zanedbávanie prevencie 
nie je trestné, môže mať fatálne násled-
ky.

Tichí zabijaci nedajte im šancu
Na Slovensku patria k najčastejším 

príčinám úmrtí srdcovo cievne a ná-
dorové ochorenia, ktorým sa hovorí aj 
tichí zabijaci. „Tieto ochorenia v počia-
točných štádiách ťažko zbadať, necítime 
bolesť a nevidíme nijaké príznaky. Práve 
v tomto štádiu je však najlepšie začať s 
liečbou, a aj to je jedným z dôvodov, pre-
čo by sme nemali preventívne prehliad-
ky ignorovať,“ uvádza sa na stránke 
Inštitútu zdravotnej politiky. Prevenciu 
považuje za dôležitú súčasť poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti aj Minister-
stvo zdravotníctva Slovenskej republi-
ky. „Aj z toho dôvodu sme ešte na jeseň 
2017 rozšírili rozsah prehliadok hrade-
ných z verejného zdravotného poiste-
nia,“ informuje jeho hovorkyňa Zuzana 
Eliášová. U ľudí starších ako 15 rokov 
pribudla napríklad možnosť bezplatnej 
prevencie formou pečeňových testov. U 
stomatológa je súčasťou preventívneho 
vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú 
zase nárok na ošetrenie zubnej sklovi-
ny fluórom. „Prehliadky môžu odhaliť 
možný zdravotný problém a v prípade, 
ak sa zistí ochorenie, jeho včasné identi-
fikovanie umožní omnoho väčšiu šancu 
na vyliečenie,“ dodáva Eliášová.

Na aké preventívne 
prehliadky máte nárok a kedy?

Absolvovať preventívne prehliad-

ky, ktoré sú plne hradené z verejného 
zdravotného poistenia máte možnosť u 
všeobecného lekára pre deti a dorast, 
všeobecného lekára pre dospelých, zub-
ného lekára, gynekológa a pôrodníka, 
urológa, či gastroenterológa.

Preventívna 
starostlivosť o dorast a dospelých:

Na preventívnu prehliadku dospelých 
zájdite k vášmu všeobecnému lekárovi. 
Máte na ňu nárok raz za dva roky, ak ste 
darcom krvi, orgánov alebo tkanív, tak 
ju môžete absolvovať každý rok. Lekár 
zhodnotí zdravotné riziká vyplývajúce 
z vašej rodinnej anamnézy, vášho život-
ného štýlu, skontroluje stav očkovania a 
nasleduje komplexné vyšetrenie vášho 
tela. Absolvujete aj odbery na hema-
tologické (krvný obraz) a biochemické 
vyšetrenia, čerstvo plnoletí poistenci a 
poistenci nad 40 rokov absolvujú aj vy-
šetrenie krvných tukov - cholesterolu a 
triacylglycerolov.

Preventívna 
starostlivosť o deti a dorast:

Dieťa do 1 roku má nárok na deväť 
preventívnych prehliadok u lekára pre 
deti a dorast, pričom do troch mesiacov 
sú to najmenej tri prehliadky a 18-me-
sačné dieťa má nárok na jednu preven-
tívnu prehliadku. U detí od 3 do 18 rokov 
je to potom jedna preventívna prehliad-
ka raz za dva roky.

Preventívna 
gynekologická prehliadka:

Ženy od 18 rokov alebo od prvého 
tehotenstva majú u svojho gynekológa 
nárok na jednu preventívnu prehliadku 
za rok. Preventívna starostlivosť počas 
tehotenstva im prináleží každý mesiac a 
raz za šesť týždňov po pôrode.

Preventívna 
prehliadka u zubného lekára:

U zubného lekára má poistenec do 18 
rokov nárok na preventívnu prehliadku 

dvakrát do roka, poistenec nad 18 rokov 
raz ročne a tehotné ženy dvakrát za to 
isté tehotenstvo najskôr na začiatku 
prvého a potom tretieho trimestra.

Urologická 
preventívna prehliadka:

Muži by nemali zanedbávať preven-
tívnu prehliadku u urológa. Vo veku 
nad 50 rokov majú na ňu nárok raz za 
tri roky. Na pozore by mali byť aj tí muži, 
od 40-teho roku, ak sa v ich prvostup-
ňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm 
prostaty a zájsť by teda mali k špecialis-
tovi raz za tri roky alebo aj častejšie.

Preventívna 
gastroenterologická prehliadka:

Nie všetci vedia, že vo veku nad 50 
rokov, alebo ak sa v ich rodine vyskytol 
karcinóm hrubého čreva a konečníka 
môžu bez ohľadu na vek raz za 10 rokov 
absolvovať aj preventívnu prehliadku u 
gastroenterológa. Pri negatívnej prvej 
prehliadke sa potom robí v päťročných 
intervaloch.

Netreba zabúdať ani na fakt, že jed-
notlivé zdravotné poisťovne ponúkajú 
poistencom v rámci svojich programov 
aj širší rozsah prehliadok, treba sa na ne 
informovať.

Odštartovali 
populačný skríning

Ak dostanete pozvánku na skríning, 
určite stojí za to ho absolvovať, môžete 
tým pre seba urobiť veľa. Ročne na Slo-
vensku pribudne cez 30-tisíc nových 
pacientov s rakovinou. Asi tretina pa-
cientov sa vylieči, viac ako polovica dl-
hodobo prežíva. Nádorové ochorenia sú 

druhou najčastejšou príčinou úmrtí na 
Slovensku, preto významným faktorom 
znižovania celkovej úmrtnosti je práve 
prevencia, ako aj včasná diagnostika a 
následne včasná liečba. V súvislosti s 
plnením úloh Národného onkologické-
ho programu odštartoval rezort zdra-
votníctva populačný skríning zameraný 
na včasné odhalenie rakoviny hrubého 
čreva a konečníka. Začal sa prvou fázou 
na vzorke 20-tisíc ľudí. „U mužov je ko-
lorektálny karcinóm najčastejšie sa vy-
skytujúcim onkologickým ochorením, 
na druhom mieste sú pľúca a prostata. 
U žien je kolorektálny karcinóm po ra-
kovine prsníka druhým najčastejšie 
sa vyskytujúcim nádorom,“ objasňuje 
Zuzana Eliášová.

Zamerajú sa aj na ženy
Podľa informácií hovorkyne spustí 

ministerstvo zdravotníctva v priebehu 
tohto roka aj populačný skríning ná-
dorov prsníka zameraný na ženy vo 
veku 50 až 69 rokov. „Zdravotné pois-
ťovne im odporučia pracoviská, ktoré 
získali certifikát na vykonávanie mamo-
grafického skríningu,“ upresnila. Doda-
la tiež, že rezort zdravotníctva plánuje 
v tomto roku rozbehnúť aj populačný 
skríning rakoviny krčka maternice pre 
ženy vo veku 23 až 64 rokov. „Prvé dva 
odbery cytológie sa uskutočnia v roč-
nom intervale, v prípade negativity 
týchto dvoch cytologických výsledkov 
sa pokračuje v troj-ročnom intervale do 
veku 64 rokov,“ uzavrela hovorkyňa. Ke-
ďže starostlivosť o zdravie je veľmi úzko 
spätá práve s prevenciou a tú máme vo 
svojich rukách, v žiadnom prípade by 
sme ju nemali podceňovať.

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Na preventívne prehliadky chodí len jeden z troch dospelých

Prevencia zachraňuje životy

Prevencia a včasná diagnostika vám môžu zachrániť život. 
foto zdroj DarkoStojanovic – pixabay

ZAUJALO NÁS

U zubného lekára má poistenec do 18 rokov nárok na preventívnu prehliadku 
dvakrát do roka.                                                                        foto zdroj jarmoluk - pixabay
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STAVBA, REALITY, SLUŽBY

VYKONÁVAME
STAVEBNÉ PRÁCE

0944 022 653

OBHLIADKA
ROZPOČET
ZDARMA
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www.kamenarstvobednar.sk
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V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE,
Fatranská 3, 949 01 NITRA v označenej

obálke:  „NÁJOM“ do 18.3. 2019 do 15.00 hod.

zverejňuje zámer prenajať kancelárske priestory
v budove s. č. 917, s výmerou 25 m2, 19 m2 , 14 m2 ,

21 m2 a 33 m2 s dobou nájmu na dobu neurčitú.
Cena nájmu minimálne 100,- €/m2 ročne.

Ďalej zverejňuje zámer prenajať kancelárske
priestory v budove s. č. 917, s výmerou 22 m2 a 20 m2

s dobou nájmu na jeden rok.
Cena nájmu minimálne 100,- €/m2 ročne.

Zároveň zverejňujeme zámer prenajať časť pozemku
na parcele č. 973/3 s výmerou do 12 m2

na umiestnenie reklamného panelu s dobou nájmu
na dobu neurčitú a cenou nájmu 166,- €/m2

Bližšie informácie:
tel.: 037/653 15 46, mobil: 0911 540 021,

e-mail: mariana.fuleova@kosnr.sk

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra
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VETERINÁR, ŠKOLA / ZAMESTNANIE

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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Jar sa poponáhľala, prišla príliš sko-
ro. Nič proti nej, naopak. Iba si treba 
pripomenúť, že spolu s jarou prichádza 
aj veľké riziko pre zvieratá, ktoré s lás-
kou chováme doma, práve tak, ako aj 
pre ľudí. Agresor je spoločný – kliešť a 
ním roznášaná kliešťová encefalitída či 
Lymská borelióza. Pravdou je, že klieš-
te sú u nás aktívne už aj počas čoraz 
miernejších zím. Ale práve v tomto ob-
dobí, keď sa porasty zazelenajú, nie sú 
ešte kosené a my ich najviac práve pre 
tú zeleň a krásu vyhľadávame, je klieš-
ťov neúrekom.

Psíkov aj mačičky treba pred mož-
nými následkami infikácie kliešťom 
chrániť preventívne. Dnešné spôsoby 
takejto ochrany sú už absolútne nená-
ročné na čas. Dokonca, chemické látky, 
obsiahnuté v ochranných pipetách už 
sú tak dokonalé, že doma nešíria po 
aplikovaní žiaden nepríjemný pach.

Hovoríme o ochranných pipet-
kách od najrôznejších výrobcov. Pou-
žívajú sa podľa živej hmotnosti zvierat-
ka. Aplikujú sa na chrbtovú časť tam, 
kde sa zviera nemôže olizovať. Pre ich 
spoľahlivú účinnosť treba rátať s tým, 
že po nanesení do kožucha zvieratka 
trvá asi tri dni, kým ochrana nadobud-
ne plnú funkčnosť. Z druhej strany, 
nespoliehajte sa príliš na ich pôsobe-
nie v zmysle ochrany proti kliešťom 
po dlhšej dobe, ako po mesiaci. Áno, 
spravidla dokážu chlpáča ochrániť aj 
tri mesiace, ale to iba v prípade, ak sa 

nekúpe, nie je často na daždi. Výrobco-
via garantujú mesiac.

Ochrániť psa či mačku pred klieš-
ťom možno aj špeciálnym obojkom, ale 
najmä v rodinách s malými deťmi, kto-
ré všetko rady skúmajú, treba zabrániť 
ich kontaktu s takouto protikliešťovou 
bariérou.

Potom, samozrejme, existujú aj 
protiparazitárne aerosoly. Ich účinok je 
však krátkodobý, spravidla iba niekoľ-
kohodinový. Sú však naozaj dobrým 
pomocníkom pipetovej ochrany, ak 
vieme, že strávime dlhší čas v prírode, 
kde je veľká pravdepodobnosť výskytu 
kliešťa.

Po každej vychádzke by chovatelia 
mali zvieratko prezrieť a prípadne pri-
saté kliešte odstrániť. Ak sa tak stane 
do 24 hodín od ich prisatia, prakticky 
žiadne zdravotné riziko pre zviera ne-
hrozí. Kliešte obľubujú miesta s mäk-
kou kožou, ako sú slabiny, uši, bruško, 
často sa prisajú aj do okolia očí a nufá-
ka.

Je najvyšší čas predísť problémom

» red

V časopise o školstve som zachytil 
rubriku, v ktorej porovnávali vyba-
venia škôl. Na jednej z fotografií bola 
trieda s klasickými lavicami a oproti 
nej trieda s neštandardným usporia-
daním stolov, pri jednom z nich mohlo 
sedieť viacero žiakov. Pritom bolo všet-
ko tak zladené, že to pôsobilo ľahko a 
moderne. Viacero z vyobrazení pochá-
dzalo zo zahraničných škôl, o ktorých 
je známe, že sú materiálne i priestoro-
vo štedré. Okrem uvedeného časopisu 
si často prehliadam školy v krajinách, 
ktoré sú vzdelávaniu naklonené oveľa 
viac ako na Slovensku.   

Estetika školy je veľmi dôležitý vý-
chovný, ba vzdelávací prvok. Nie na-
darmo sa hovorí, že prostredie vycho-
váva. Prostredie pozitívne vplýva aj 
na klímu školy a som presvedčený, že 
ovplyvňuje aj výkon žiaka. Niežeby si 
tento fakt naše školy neuvedomovali, 
avšak slovenské školstvo nepripravuje 
školám podmienky na to, aby sa aj táto 
zložka rozvíjala. Narážame pri tom na 
dva problémy: Budovy škôl sú staré, 
dispozične nevhodné pre súčasné 
vzdelávanie a v typickom paneláko-
vom štýle, kde estetika nebola prvot-
ná. Druhým problémom je to, že škola 
nemá peniaze na rekonštrukciu alebo 
vybavenie, ktoré by ju približovalo 
modernej dobe. Financie musí zhá-
ňať prostredníctvom rôznych výziev 
alebo prosí o pomoc sponzorov. Inou 
cestou je inovovať školu po častiach, 

čoho efekt sa prejaví po veľmi dlhom 
čase. Často sa dlhodobej premeny ško-
ly aktuálni žiaci ani nedočkajú. A tak 
sú prevažne v klasických učebniach s 
klasickým vybavením, kde výnimoč-
ne svieti intetaktívna tabuľa či data-
projektor. Dizajn chýba, žiaci sú sved-
kami akéhosi eklekticizmu starého s 
novým alebo navzájom nesúvisiacich 
prvkov. Akýkoľvek atypický alebo es-
tetický nábytok, hoci na súčasné vyu-
čovanie vhodnejší, je drahší, preto sa 
uprednostňuje klasické unifikované 
vybavenie. Je to na škodu veci, lebo v 
moderných školských systémoch už 
dávno pochopili, že škola má byť ergo-
nomická, ekologická, vkusná, dizaj-
novo a funkčne vybavená. To všetko 
si žiada síce náklady v situácii, keď sa 
financie na školstvo záhadne stráca-
jú. Okrem toho je mnoho budov škôl. 
Osvietení kompetentní by však doká-
zali preklenúť aj tieto prekážky. 

Škola má poskytovať zázemie nie-
len na vyučovanie, ale aj na čas pre-
stávok, stravovania či záujmovej čin-
nosti. Je pol dňa domovom pre budúce 
generácie, ktoré tiež raz budú posu-
dzovať svoje okolie, životné prostredie 
a isto ho budú zveľaďovať, upravovať. 
Alebo budú k nemu ľahostajní. Nedo-
statok peňazí na túto stránku školy 
určite formuje aj vzťah žiakov k nej a 
ich vkus.

Podcenená estetika

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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distribúcia

0905 400 025
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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

ZLATÉ MORAVCE: utorok, 12.03. 2019 o 09:00, 
Hotel Vion, Továrenská 64

Viac informácií:

PICKER

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
 

LEOPOLDOV: streda, 13.03. 2019 o 09:00, 
Penzión Nina, Hlohovecká 7

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

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja   
   ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii              
   tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

TLAČIAR - STROJMAJSTER
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2

OPERÁTOR VÝROBY

ELEKTRIKÁROV

PRACOVNÍKOV 

DO PLASTOVEJ VÝROBY

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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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nr@regionpress.sk
0905 400 025

Kontaktujte nás:

BEZ DPH   /


