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Príďte podpísať petíciu ZASTAVME HAZARD v Nitre

Nitrančania, nedajme sa odradiť, 30. marca je skvelá
príležitosť zbaviť naše mesto choroby. Spoločne to dokážeme! 

Ak ste už podpísali inú petíciu proti
hazardu počas prvého kola volieb,
nevadí.

Príďte, lebo len naša petícia môže
reálne zastaviť prekvitajúci hazard
v Nitre, nakoľko sa opiera o nový
zákon o hazardných hrách.

Príďte, aj keby ste nešli voliť.

Podpíšte ju dobrovoľníkom v tričkách s logom
Zastavme hazard.

Ak chcete pomôcť ako dobrovoľníci zbierajúci podpisy, prihláste sa
do 27.3. na www.nitra.zastavmehazard.sk alebo na 0910 852 278

v sobotu 30. marca pred ktorúkoľvek volebnú budovu v meste
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Predaj z pestovateľských fóliovníkov

Tirolské muškáty od 0,30€
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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
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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

BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

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

zazmluvnená
ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV

Otvorené v popoludňajších hodinách 45
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HYPOTEKÁRNE ÚVERY DO 80%
Spotrebné úvery do 30 000 €

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

Tel.: 0905 580 581KÚPA DOMU, BYTU 45
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RENOVÁCIA
VANÍ

0905 385 906

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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0907 652 710
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Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

BB 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.

Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.

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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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€

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks

45
-0

01
7

36
-0

03
4

Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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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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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

INZERCIA
 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 48 000 domácností 

NITRIANSKO
Daniela Rezáková
0905 400 025
rezakova@regionpress.sk
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vysoká
kvalita

rýchle
dodanie

distribúcia

0905 400 025

letáky
katalógy

vizitky
a iné

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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STAVBA
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

až do

- 50%
Zlavy

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
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VYKONÁVAME
STAVEBNÉ PRÁCE

0944 022 653

OBHLIADKA
ROZPOČET
ZDARMA
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DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk
www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 
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PRÁVNIK RADÍ / OKNÁ

»Predám KIA Sportage 1,7 
CRDi. Ešte v záruke, prvý ma-
jiteľ, nebúraná, nepoškode-
ná. Veľmi dobrý stav,
tel.: 0919 042 630

»Kúpim starú motorku aj die-
ly, tel.: 0902 449 970 »Pre-
dám Š120 na náhrad. diely a 
veľa rôznych súčiastok, tel.: 
0903 342 506

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

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

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»Kúpim starú pištol-pušku, 
ZP mám, tel.: 0902 449 970
Kúpim zlaté dukáty ČSR a 
ČSSR a iné zlaté a striebor-
né mince aj šilingy, šperky a 
hodinky, tel.: 0915 627 285 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918
439 124

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Predám lac-
no 3 drevené stoličky nové, 
zn. IKEA, tel.: 037/653 70 63

»48 MUŽ HĽADÁ ZRELÚ ŽENU 
NA ZOZNÁMENIE, tel.: 0907 
188 984 »PLNOŠTÍHLA HĽADÁ 
NEZADANÉHO MUŽA OKOLO 
50-TKY NA VZŤAH, tel.: 0949 
285 576

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

Aktuálne vydanie nájdete aj na: www.regionpress.sk/ vydavatelstvo/aktualne-cislo

Potrebujete
vizitky??

GRAFICKÝ
NÁVRH

ZADARMO

My vám dáme

1 000 ks len za 33 € bez DPH

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

+Lacne-vizitky.sk

0905 400 025
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Mariom Olachom.
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ZDRAVIE / OKNÁ, STAVBA

Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

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

metabolizmu a výživy
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• 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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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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SLUŽBY
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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www.kamenarstvobednar.sk
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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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regionálne

noviny

LETÁKY
0905 400 025

www.regionpress.sk
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POZOR LIEK / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné 
lieky či doplnky výživy len pomáha-
jú, pritom nemajú nežiaduce účinky a 
nemôžu spôsobovať liekové interak-
cie. Všeobecne sa však dá povedať, 
že ak má mať prírodný liek žiaduce 
účinky, je potrebné sa obávať aj mož-
ných nežiaducich účinkov, alebo aj 
interakcií s inými liekmi, hoci ich vý-
robcovia mnohokrát neuvádzajú. 

Rozchodnica ružová (ľudovo 
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Roz-
chodnica nepatrí medzi veľmi známe 
rastliny, avšak extrakty z  nej sa na-
chádzajú vo výživových doplnkoch 
aj na našom trhu. Používajú sa podľa 
odporúčaní výrobcov najmä pri úz-
kostiach, napätí a  strese. Zaujímavý 
je jej neuroprotektívny účinok a efekt 
na pamäťové funkcie. U pacientov s 
tzv. kognitívnym deficitom (porucha 
poznávacích funkcií), zlepšuje Roz-
chodnica kognitívny výkon. Niektoré 
publikácie naznačujú priaznivý efekt 
u pacientov s Parkinsonovou choro-
bu.

Ľubovník bodkovaný - Obsahové 
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy 
odbúravajúce liečivá v  pečeni. Ľu-
bovník je tzv. induktor – teda zvyšuje 
aktivitu pečeňových enzýmov, čím 
urýchľuje odbúravanie mnohých lie-
čiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka 
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo na-
príklad pri liečbe srdcového zlyhania, 
hypertenzie, onkologických ochorení 

môže mať až fatálny následok. 
Grep a citrusy vo všeobecnosti - 

Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným 
doplnkom bežných maródov a medzi 
širokou verejnosťou sú považované 
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich 
pôsobením dochádza k zníženiu me-
tabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvý-
šeniu ich hladín v krvi, nárastu účin-
nosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť 
rizikové sú napríklad lieky na liečbu 
vysokej hladiny cholesterolu, niekto-
ré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce 
zrážanie krvi.

Informácií o  vplyve rastlín na 
lieky je veľa. Napríklad fialka intera-
guje s  preháňadlami, hloh nevhod-
nou kombináciou s  inými liečivami 
(sedatíva, antihypertenzíva), spôso-
buje únavu, nevoľnosť a  nadmerné 
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu 
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných 
pri poruchách zrážania krvi a  obľú-
bená mäta sa neodporúča pri žlčníko-
vých kameňoch a ochorení žlčníka.

Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj, 
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri 
súčasnom, zvlášť dlhodobom užíva-
ní liekov a  akýchkoľvek rastlinných 
prípravkov musí byť pacient opatrný. 
Vždy  je vhodné spýtať sa lekárni-
ka, prípadne lekára či v  prírodnom 
prípravku obsiahnuté látky nemôžu 
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva. 

Aj prírodné lieky môžu byť rizikové

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo 
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POLITICKÁ INZERCIA, ŠKOLA, AUTO MOTO

Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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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

TLAČ vysoká
kvalita

rýchle
dodanie distribúcia

letáky 10.000 ks
cena od 120€   distribúcia 70€

SPOLU 190€

Kontakt: 0905 400 025

vizitky od 0,033 €/ks
katalógy a iné

A6 formát

Ceny sú
uvedené
bez DPH

INZERCIA
Daniela Rezáková
0905 400 025
rezakova@regionpress.sk
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ZÁHRADA / PENIAZE, ZAMESTNANIE

Daniela Rezáková
rezakova@regionpress.sk 
0905 400 025

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.

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

45
-0
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9

s praxou

0902 698 537

Prijmeme

600 - 900 €/brutto
na TPP

do kaderníctva v Nitre.

kaderníčku
45

-0
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7

Nie všetci majú tú možnosť na jar 
vyraziť do záhradky a začať sa tam re-
alizovať. Nič to, miniatúrne plantáže 
si možno účelne zriadiť aj na okennom 
parapete. Doma tak budete mať nielen 
viac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto-
ré sú vždy „poruke“.

Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, 
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu 
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za-
dovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať 
o to, aby rástli, alebo môžete začať od 
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi 
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to 
aj celkom výchovný dlhodobý projekt.

Ak sa teda rozhodnite, či už na dno 
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte 
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá-
dzať prebytočnú vodu nejakým spod-
ným otvorom do podkladovej misky. V 
opačnom prípade dávate zabrať kore-
ňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkos-
ti nemusí zvládnuť a začne odhnívať. 
Bylinky majú rady slnečné stanovisko, 
čiže okenný parapet je dobrá voľba. 
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo 
najmä v panelových stavbách býva, 
rastlinky je dobré ošetriť občas vod-
nou hmlou. Aby sa vám jedna strana 
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom, 
občas celý kvetináč pootočte. Pravi-
delné zostrihávanie bylinkám určite 
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru. 
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde 
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu 
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma-

lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny 

majú, tým rýchlejšie rastú. V príjem-
nom počasí – ak nie je príliš chladno 
či príliš horúco – ich môžete aj dať otu-
žovať na balkón. V letných horúčavách 
umiestnite medzi ne a okenné sklo 
izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby 
ich slnečná žiara, znásobená sklom, 
nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideál-
ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kon-
zumovatelná časť rastliny s hnojivom 
neprichádza do kontaktu – zasúvate 
ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto 
tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny 
pred škodcami – napríklad voškami.

O samotných bylinkách, ktoré je 
možné pestovať takto priamo v kuchy-
ni, si napíšeme nabudúce.

Záhradka na parapete

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

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

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

TOPOĽČANY: utorok, 26.03.2019 o 09:00, 
Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

LEVICE: streda, 27.03.2019 o 09:00,
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2

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

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

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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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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HĽADÁ

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

Stavebná �rma

Mzda 1000 - 2000 €
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Lokalita: Čab pri Nitre

Ponuka práce pre mužov

Počas zaúčania práca na 1 zmenu 6:00 - 14:00,
následne 4 zmenná prevádzka

(12 hod. zmeny - ranná - nočná - 2 dni voľno)

V prípade záujmu zašlite životopis na email
michaela.lukacova@proplusco.sk

kontakt: 0905 516 445

Plat:
počas zaúčania 715€,

následne po zapracovaní
980-1120€

Obsluha izolisov
skúsenosti vo výrobe výhodou, nie podmienkou

6 €/brutto

CNC FRÉZAR
obsluha CNC obrábacie centrum

SÚSTRUŽNÍK
na klasickom sústruhu
5,50 €/brutto
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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

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

PRÍJMEME
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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0 www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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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

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY

Novozámocká 67
Nitra - Horné Krškany

www.columbiashop.sk
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nr@regionpress.sk
0905 400 025

Kontaktujte nás:


