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 Ušetrite až polovicu !!!

24
-0
04
6

   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

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

Predaj z pestovateľských fóliovníkov

Tirolské muškáty od 0,30€
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www.hindickyhydroizolacie.sk
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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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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• 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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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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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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480 €

s DPH
380€
s DPH

450 €
s DPH

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

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

až do

- 50%
Zlavy

INZERCIA
0905 400 025
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Daniela Rezáková  0905 400 025
Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (48.000 domácností)

A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJECTOR 2

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
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Ing. Mária Tužinská – Vzdelávacia a účtovná agentúra
Info: 0907 859 884    •    kurzy.uctovnictvo@gmail.com

Akreditovaný kurz 

„Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

Jednoduché • Mzdové • Podvojné

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

v NITRE od 23.4.2019 !!!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

regionálne

noviny

WWW.REGIONPRESS.SK
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Bratislavská 35, NITRA  0948 955 977, www.vasdomfarieb.sk

Predaj z pestovateľských fóliovníkov

Tirolské muškáty od 0,30€
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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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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• 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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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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VANÍ
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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 450Každý deň po 12:00 hod. vrátane SO a NE
Uvedené telefónne číslo nie je audiotextové
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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e-mail: info@termowin.sk
tel.: 0905 560 054

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

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

až do

- 50%

Zlavy

INZERCIA
0905 400 025



NR-19-15 strana- 3

3
ZDRAVIE

45
-0

09
5

Príbeh Moniky z Veľkého Medera:
„Moje obavy o dieťatko, ktoré som nosila

pod srdcom, vystriedal pocit istoty a bezpečia“
V tehotenstve sa žena bojí viac nielen o svoj zdravotný stav, ale aj o zdravie bábätka. Výnim-
kou nebola ani pani Monika, ktorej prvé výsledky genetických testov nedopadli najlepšie. 
Spočiatku ju ovládla panika, ale napokon našla riešenie, ako prežiť najkrajšie obdobie 
v živote ženy bez stresu.

Moje druhé tehotenstvo bude navždy prepojené s  Viano-
cami. S najkrajším obdobím v roku, v ktorom sa nevyhnete 
istej dávke stresu. Opadne, až keď si spokojne sadnete pod 
stromček a  užívate si chvíle strávené s  rodinou. Presne k 
Vianociam by som mohla prirovnať aj moje tehotenstvo. 
Spočiatku stresujúce, no napokon s rozprávkovým koncom.

Mala som 34 rokov, keď som čakala svoje druhé dieťa. 
Zodpovedne som od začiatku tehotenstva absolvovala 
všetky potrebné vyšetrenia, skutočne som si na tom dala 
záležať. Prvýkrát mi zobrali krv na genetické vyšetrenie v 12. 
týždni tehotenstva, samozrejme, netrpezlivo som čakala na 
výsledky. Tie však dopadli tak, ako keď sa vaše dieťa 
sklamane díva na vianočný darček. Výsledky neboli priaz-
nivé, preukázali zvýšené riziko Downovho syndrómu u 
nášho dieťatka. Neviete si predstaviť, čo všetko mi preletelo 
hlavou. S manželom nás ovládla panika, strašne sme sa báli. 
Bola som v 16. týždni tehotenstva, presne týždeň do Vianoc, 
keď mi doktor začal vysvetľovať možnosti.

Vtedy som prvýkrát počula o TRISOMY teste, vďaka ktorému je možné 
vylúčiť Downov syndróm a ďalšie trizómie plodu len z krvi matky. Bolo mi 
jasné, že týmto spôsobom vyšetrenia nehrozí môjmu bábätku v brušku 
žiadne riziko. Hoci som bola informovaná o  rôznych možnostiach, 
neváhala som a  vybrala som si TRISOMY test, aj keď to nebolo 
najlacnejšie riešenie. Vianoce som už chcela prežiť v pohode a skutočne 
som ich prežila bez stresu, pretože výsledky som sa dozvedela na 4. deň.

Výsledky konečne dopadli podľa mojich očakávaní. Dozvedeli sme sa, že 
čakáme zdravého synčeka, aj vďaka spomínanému testu. Veľmi sa nám 
uľavilo a ešte viac sme sa tešili, že to bude chlapček. Mám už totiž jednu 
väčšiu dcérku, takže medzi deťmi je 10,5-ročný rozdiel.

Celé tehotenstvo sa už nieslo v pokojnom duchu, bez akýchkoľvek problé-
mov. Podobne ako keď už sedíte pod stromčekom a rozbaľujete darčeky. 
Nič vás netrápi, len si užívate prítomnosť okamihov. Náš drobec sa 
narodil v 38. týždni tehotenstva. Sebastian meral 51 cm a vážil 3 950 g, bol 
silný beťár už vtedy. Teraz má náš drobec 2 roky, je naším slniečkom, je 
zdravý, našťastie vôbec nie je chorľavý. Ak by som znovu otehotnela, 
istotne by som ešte raz zvolila TRISOMY test. Je to rýchle a bezbolestné 
riešenie pre každú mamičku.

Viac takýchto príbehov nájdete na www.zenskeveci.com
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

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

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

»Predám dom vo Vyhniach 
pri vodnom raji vhodný na 
podnikanie, ubytovanie, 
tel.: 0905 693 353

»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

»ODKÚPIM KROJE SUKNE 
ŠATKY MINCE BANKOVKY 
POHĽADNICE VYZNAMENA-
NIA PAROŽIE A INÉ, tel.: 0903 
868 361 »ZO STARÝCH DO-
MOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, 
STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, 
tel.: 0918 439 124 »Kúpim 
papierové peniaze, mince, 
vyznamenania, tel.: 0903 
548 208

»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »SYMPATICKÁ 
54 R HĽADÁ PRIATEĽA NA 
ZOZNÁMENIE, tel.: 0944 724 
181 »:-) 56r. Hľadám, milú a 
veselú ženu. Vek okolo 50r. 
%-) A Len SMS, tel.: 0949 
563 315

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    
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13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

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

metabolizmu a výživy

www.kamenarstvobednar.sk
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www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, STAVBA

Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

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

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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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 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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INZERCIA
0905 400 025

VIZITKY
0905 400 025
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ŠKOLA / SLUŽBY
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Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk
www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 

  

DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY
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Pred niekoľkými rokmi nám pribudol 
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa 
to škôl tak, že museli v učebniach zve-
rejniť text hymny, preambulu Ústavy 
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy 
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR 
na začiatku školského roka. Samozrej-
me, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali 
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na 
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zá-
meru zákonodarcu nemám. Ako šetrný 
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti 
a zarámoval som ich do nepoškodených 
drevených rámov po starých diplomoch. 
Zhanobil som tak štátne symboly?

Nedávno skupina Metalinda nahra-
la podľa mňa výnimočnú rockovú ver-
ziu hymny SR s celým textom, ktorú som 
dokonca pustil žiakom v rámci literatú-
ry. Zhanobila Metalinda štátny symbol? 
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja? 
Alebo sa takto hymna spopularizovala? 

Raz som videl, ako deti na výtvarnej 
výchove pracovali so štátnymi sym-
bolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v 
slovenskom znaku nakreslil domčeky a 
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kve-
tinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne 
symboly?

A napokon sa podarilo v súvislosti 
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo, 
ktoré má poukázať na to, že národ žije 
hokejom. Jeho dizajn  napĺňa požiadav-
ky moderných log a citlivo parafrázuje, 
a tým prezentuje východiskový znak SR. 
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli 
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby 
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa 
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy 
sú častým a originálnym spôsobom pre-
zentácie štátu, ba dokážu národ, alebo 
aj zahraničných adresátov priviesť k vní-
maniu pôvodných štátnych symbolov. 
Možno by si takíto experti na štátnosť 
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá 
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej 
text je určený legislatívou.

Treba si uvedomiť rozdiel medzi 
parafrázou symbolu a jeho zosmieš-
nením (zneužitím). Hokejovému zväzu 
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj 
podoba loga a snaha  športom dôstojne 
reprezentovať Slovensko. Minulé roky 
to bol text hymny na dresoch, dnes to je 
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický 
zásah. 

Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí 
úplne inak: úctou k jazyku, racionál-
nymi zákonmi, kvalitnými podmien-
kami na vzdelávanie, čestným kona-
ním osobností, riešením skutočných a 
vážnych problémov občanov. Domnie-
vam sa, že slovenský hokej rozhodne 
prispieva k súdržnosti národa, mladej 
generácie viac ako prikazovanie podo-
by štátnych symbolov, ku ktorým sa má 
manifestovať úcta činmi, nie parodic-
kými konaniami niektorých ústavných 
činiteľov. 

Štátny symbol je viac ...

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 
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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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GASTRO, ZVERINEC
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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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
za každý začatý týždeň

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

+0,30 €

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - 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

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, 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.

Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
Aktuálne vydanie nájdete aj na:

www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/redakcie/zapad/nitriansko
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Cez víkend sme pochovali najstaršie-
ho rehoľníka na Slovensku dominikána 
pátra Akvinasa Juraja Gaburu. Zomrel 
ako 104-ročný deň pred voľbou prezi-
denta 29. marca vo svojej dominikánskej 
komunite. V  čase, keď medzi veriacimi 
i neveriacimi vrcholili politické a občian-
ske emócie, v tichu opúšťal tento svet so 
svojím odkazom. 

Zdalo by sa, že sa jeho osoba vše-
obecne ľudí netýka. Veď denne zomiera 
množstvo ľudí, žiaľ, aj mladých, nieto 
ešte niekto po 100. roku života. Páter 
Akvinas však bol „niekto“. A tak, ako sa 
celej spoločnosti dotýka zlo, zlé činy a zlé 
rozhodnutia, lebo sa plazivo vteľuje do 
mentality národa, dnes hovoríme, že sa 
zakomponováva „do jeho DNA“, rovnako 
sa nestráca dobro. Hoci s tichosťou, pra-
cuje s človekom, s jeho vedomím a svedo-
mím. Páter Akvinas stelesňoval takéhoto 
tichého robotníka ľudských duší. 

Vyznával všetky konzervatívne 
hodnoty, o ktorých sa toľko kričalo v pre-
zidentskej kampani, v úplne vyváženom 
postoji. Bol oddaným národovcom, Slo-
vákom, a veľmi rozlišoval osoby a histo-
rické okolnosti Slovenského štátu, no zá-
roveň prejavil nesmiernu otvorenosť voči 
českému a  moravskému národu v  čase 
po novembri 89́ , keď sa spochybňovali 
česko-slovenské vzťahy. Odsúdený bol 
za vykonštruovanú „velezradu“ v  50. 
rokoch socializmu, a paradoxne ako spo-
lužiak Gustáva Husáka sa o ňom vyjadro-
val vždy s úctou a nádejou na jeho návrat 

k Bohu. Počatý život, rodina, manželské 
vzťahy neboli pre neho len otázkou dek-
laratívnosti a moralistického napomína-
nia, ale konkrétnej pomoci ľuďom. Jeho 
denník bol od pondelka do nedele zapl-
nený termínmi osobných návštev: spo-
vedal, povzbudzoval, duchovne spre-
vádzal, venoval sa zraneným rodinám 
a  jednotlivcom. To všetko však zostalo 
zahalené osobným tajomstvom. Každé-
ho, s kým sa stretol v osobnom rozhovo-
re, žehnal a okamžite zaradil do svojich 
prosieb a modlitieb. Nemusel to byť len 
veriaci človek, ale aj tvrdošijný nepriateľ 
Cirkvi. S láskou na neho myslel a súcitil 
s jeho zraneniami. Dobro pátra Akvinasa 
sa nedá vyčísliť, prejaví sa až v nasledujú-
cich generáciách. Mnohí ľudia sa teraz po 
smrti verejne priznávajú, ako im zasiahol 
do osobného života svojou múdrosťou, 
dobrotou, skromnou oddanosťou, prak-
tickou pomocou. 

Páter Akvinas je aj symbolom slobo-
dy a spravodlivosti, o ktorej sa rovnako 
diskutovalo v  prezidentských voľbách. 
Zostal nezávislý a pevný v hodnotách na-
priek väzneniu. Slobodný duchom pra-
coval na duchovnej slobode iných – nie 
všeobecne a abstraktne, ale s konkrétny-
mi (i keď počas socializmu krycími) me-
nami v kalendári. Vážme a vyzdvihnime 
si takýchto ľudí. Žijeme dnes všetci z ich 
odkazu, ich obetavosti, odriekania, pra-
covitosti a nádeje. 

Žijeme z jeho obetavosti a jeho nádeje

» Mária Raučinová, Fórum života
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www.pracujvnitre.sk

nová adresa     Fraňa Mojtu 19
949 01 Nitra

pon - pia: 08,00 - 17,00 hod.
nitra@manpower.sk

0800 29 29 29
www.manpower.sk

voľné pracovné miesta
vo výrobe a logistike

priamo v Nitre, Trnave a okolí

ManpowerGroup Slovensko
 

PRIJME NOVÝCH
ZAMESTNANCOV
na pozície:

Firma

Ak Vás naša ponuka zaujala, tak sa neváhajte ozvať
mailom na adresu ziman.praktik@gmail.com alebo

na telefonne číslo: 0903 414 354.

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
do predajne

INŠTALATÉR
kúrenie, voda, plyn

Nástupný plat:
5€  netto + odmeny

Nástupný plat:
6€ netto + odmeny
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od 6.00€/hod

STROJNÍK

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B

pracovníkov do trvalého
pracovného pomeru:

VODIČ
Vodičský preukaz
C + E
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

037/65 60 111

prijme
umývača
vozidiel

mzda od 650 € podľa
výkonu, nástup ihneď

VP sk.B

Araver a.s. Nitra
autorizovaný servis VW, Audi

viac informácií:

nitra@araver.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

regionálne
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www.regionpress.sk
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Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v 
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 
ochranného príspevku a príspevku na 
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele záko-
na o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčas-
ťou právnej normy sú aj motivačné opat-
renia, aby si sociálne odkázaní hľadali 
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa 
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. 
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v 
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v 
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich 
valorizácia. Práve valorizačný mechaniz-
mus dávky a príspevky každoročne upraví. 
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu 
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo 
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na 
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-eko-
nomický,“ konštatuje minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter. 

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí 

k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou 
zmenou je napríklad poskytovanie aktivač-
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál-
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač-
ne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval 
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini-
málnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším 
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie 
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskyto-
vania osobitného príspevku na 18 mesiacov, 
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

Treťou prioritou je, že sa upravujú práv-
ne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmot-
nej núdzi. Ide okrem iného o ústretové 
kroky smerom k rodinám so študujúcimi 
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale 
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoloč-
ných domácnostiach s dospelými pracujú-
cimi deťmi do 25 rokov.

Novela zákona, ktorá vstúpila do plat-
nosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších 
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu, 
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z 
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štan-
dard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Niektoré dôležité zmeny, 
ktoré novela zákona prináša

Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na-
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo 
sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na 
sumu 112,50eur

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo 
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 
216,10 eur na sumu 226,90eur

Ochranný príspevok § 11 sa mení na-
sledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur, 
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na sta-
robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodi-
čom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne 
stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, 
ktoré sa osobne, každodenne a riadne sta-
rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanú na opatrovanie ale-

bo sa zúčastňujú resocializačných progra-
moch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur, 
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným 
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka 
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do 
jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok sa mení zo sumy 
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení 
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

ilustračné foto                                                                                  zdroj kschneider2991 pixabay
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FINANCIE / POLITICKÁ INZERCIA

 Strana prináša alternatívu 
pre sklamaných a oklamaných 
voličov naprieč politickým spek-
trom.  „Náš program, ktorý 
dôsledne sleduje národnú a 
kresťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodiny a 
sociálnych práv,“ uviedla pred-
sedníčka strany Slavěna Vorobe-
lová.
 Aj keď sa strana ešte len roz-
bieha a  za pochodu obmieňa 
regionálne štruktúry, zúčastnila 
sa už komunálnych volieb, kde 
získala viac ako 150 poslancov. 
Čo je lepší výsledok ako dosia-
hli niektoré súčasné parlament-
né strany.  Najbližšie sa bude 

o priazeň voličov uchádzať vo 
voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Jedným z troch lídrov 
je Slavomír Harabin, synovec 

Štefana Harabina, spolu s pod-
predsedami strany Petrom 
Tomečkom a Antonom Mart-
voňom,“ predstavila kandidátov 
Vorobelová. Priaznivci si celkovo 
budú môcť vybrať zo 14 odborní-
kov z rôznych profesijných oblas-
tí. V prvom kole prezidentských 
volieb podporovala strana Štefa-
na Harabina. Keďže ho považujú 
za jediného skutočne národného 
kandidáta, ktorý by so cťou vy-
konával prezidentskú funkciu. 
Podľa Martvoňa Slovensko musí 
byť rovnocenným partnerom 
v  EÚ, Slováci nemôžu byť len 
sluhami za výrobnými linkami 
s  druhotriednymi potravinami. 

Zároveň Tomeček dopĺňa, že 
bude proti povinným kvótam na 
prerozdeľovanie migrantov a ob-
medzovaniu slobody slova na in-
ternete či cenzúre. Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

Autor: -ps-
Zdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

stojí na národnom, sociálnom a  
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznáva-
júcich princípy demokracie, 
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna 
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,  
Peter Tomeček,  Sergej Kozlík, 
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a 
rozvinuté regionálne štruktúry

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 x vyšší daňový bonus na každé 
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 % 
platu matky
výstavba štartovacích nájom-
ných bytov pre mladé rodiny

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU

Do europarlamentu mieri 
Harabin s Martvoňom
Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kot-
lebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociál-
nym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale 
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti. 
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Štefan a Slavomír Harabin
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www.pilulka.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 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 !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
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 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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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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