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NITRIANSKO
č. 24 / 14. JÚN 2019 / 23. ROčNÍK

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Kontakt:

DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY

0910 559 632         info@aquabal.sk
www.aquabal.sk   

BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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BAZÁR
NÁBYTKU

Levická 3, Nitra

www.bazarsro.estranky.sk

0917 693 651
0903 227 484

aj v Hlohovci a Zl. Moravciach

PREDAJ, VÝKUP A ODVOZ NOVÉHO AJ STARŠIEHO
NÁBYTKU, DOPLNKOV A SPOTREBIČOV ZA VÝHODNÉ CENY.

od 68€

NOVÉ
ČERPADLÁ

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk

45
-0

16
9

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
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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AUTOMECHANIKA
Požadujeme:
- prax v odbore oprava osobných
  motorových vozidiel
- samostatnosť
- schopnosť pracovať podľa
  technologických postupov
- zodpovednosť za vykonanú prácu

Ponúkame:
- plat na základe úkolovej mzdy
   v rozmedzí 1000 - 1800 € mesačne
- 13. a 14. plat
- odborný a �nančný rast

Autoservis
Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

SKLADNÍKA
Požadujeme:
- prax v oblasti vedenia skladu
- práca s PC
- samostatné myslenie

Ponúkame:  
- plat od 800 €
   mesačne

Životopisy
zasielajte na email:

autoluky@gmail.com

0905 341 185
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NITRIANSKO

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)
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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

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD
OBJEDNÁVKY: 0905 745 006  • 0903 944 151 

HUSOKAČKY 8 €/kg 
HUSI      9 €/kg 
BROJLEROVÉ KURENCE    3,50 €/kg
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Pozývame Vás do novootvorenej predajne vinárstva Nobile v obci Malé 
Ripňany 76, kde si môžete zakúpiť vynikajúce vína ocenené na svetových 

degustáciach a súťažiach z vlastnej produkcie za uvádzacie zvýhodnené ceny.
V prípade záujmu o väčšie množstvá možnosť rozvozu.

    

     

Malé Ripňany 76 | daniela.markova@sg-slovakia.sk | 0902 967 161

www.vinumnobile.sk @vinumnobile @vinum_nobile
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Hovorí sa 
o desať  minút, nie za desať minút.

Slovenčina naša

Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

Euro 
sa skloňuje podľa vzoru mesto.
Slovenčina naša
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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NA ROVINU / AUTO-MOTO, SLUŽBY, REALITY

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.

KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz stavebného
odpadu a preprava
materiálov kontajnermi

Peter Varga 0911 566 902
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KAMENÁRSTVO KAJAL
      (medzi Galantou a Šaľou)

Jedinečné tvary
náhrobných kameňov

za bezkonkurenčné
uvádzacie ceny!

Vyhovieme aj tým 
najnáročnejším

zákazníkom.

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

otvorené aj počas sviatkov

Iba to najkvalitnejšie
pre Vašich zosnulých!

0948 312 754

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je 
univerzitný profesor, popredný odbor-
ník, inovátor a vizionár v oblasti infor-
mačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v 
domácom i medzinárodnom meradle. 
Ako slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Profesionálne je okrem iné-
ho zameraný na ochranu a sprístupňova-
nie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si 
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu? 

Takému štátu hrozí civilizačný úpa-
dok a závislosť na vyšších civilizáciách. 
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale, 
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy 
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš 
výskum, vývoj, inovácie a naša konku-
rencieschopnosť sú komparatívne málo 
významné. 
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti 
vedy a výskumu práve hviezdne a me-
dzi vedcami je zlá nálada.

Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a 
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Poli-
tici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stá-
le dookola drmolia, ako sa ekonomike 
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda, 
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú 
v materiálnom aj duchovnom zmysle. 
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politi-
kov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus 
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak 
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od 
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelova-
ní verejných zdrojov a predražovaní cez 

centrálne verejné obstarávania? 
Skúsme konkrétnejšie.

Keďže som z kultúry, myslím naprí-
klad na 214 miliónov eur na digitalizáciu 
z eurofondov, kde sa niektoré národné 
projekty cez „našich ľudí“ predražili o 
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiat-
ky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú 
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré 
mali byť hotové uzž v roku 2015? Euro-
fondy na vzdelávanie a kultúru mali 
odstrániť naše civilizačné zaostávanie. 
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostáva-
nie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu. 
Čo chceme od ministra kultúry, čo neza-
bránil vývozu busty, ktorá má hodnotu 
desiatok miliónov do zahraničia, lebo 
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý 
minul desiatky miliónov na nezmyselné 
audity, analýzy a nákupy nepotrebných 
cédečiek za 20 miliónov korún a neza-
bezpečil záchranu nášho písomného 
dedičstva? Čo môžeme očakávať od mi-
nisterstva školstva, ktoré nie je schop-
né reformovať školstvo a nemá odvahu 
redukovať na rozumnú mieru počet 
vysokých škôl? Ktoré nie je 
schopné koncentrovať sily 
a prostriedky  na nejakú 
inovačnú prioritu? Ktoré 
fakticky legalizuje plagi-
átorstvo a nedokáže 
efektívne čer-
pať eurofon-
dy?     

Potrebujeme reset a reštart II.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

»Predám zánovnú štvorkole-
sovú traktorovú kosačku. Za 
výhodnú cenu! Tel.: 0910 481 
777 »Kúpim staré mopedy - 
Pionier, Babeta, Stadion, aj 
diely, tel.: 0949 154 017

»Predám 2 izb. byt na Chreno-
vej 3, komplet prerobený, ako 
aj celý dom, cena: 93.000€, 
tel.: 0905 337 855
Predám 2 izbový byt v Zlatých 
Moravciach. Pôvodný stav, 
balkón, 59m2, cena 63.000€, 
tel.: 0917 634 375

»Predám starší dom + poze-
mok 20 árov 50 v Lúčnici nad 
Žitavou, tel.: 0915 222 966

»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 odstavčatá a žito, 
tel.: 0949 173 603 »Predám 
plastové sudy. 60L 8€, 50l 
10€, 220l 18€, tel.: 0907 053 
559

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Odkúpim 
kroje, mince, bankovky, vy-
znamenania, vojenské hel-
my, prilby, čapice, uniformy, 
opasky, pracky z opaskov, 
bodáky, hodinky a iné, tel.: 
0903 868 361 »Odkúpim ob-
razy od JANKY ZELIBSKEJ, tel.: 
0903 868 361 »Zo starých 
domov kúpim starožitnos-
ti, staré veci a ľudové kroje, 
tel.:0918 439 124

»Odstúpim jednohrob na 
mestskom cintoríne, tel.: 
0948 354 555

»54r.muž hľadá ženu, tel.: 
0917 049 831

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    
INZERCIA
0905 400 025
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ZDRAVIE

Som rozhodnutá pre šťastie, aj
pre svoje ženské zdravie

Hovorí sa, že sme zvyčajne takí šťastní, ako sa sami rozhodneme. No je to naozaj tak? Denne 
stojíme pred mnohými rozhodnutiami. Niektoré z nich sú také bežné. Ničím výnimočné, také 
naše. Ako správne obliecť svoje deti, aby nenachladli, čo im navariť, či kam pôjdeme nakúpiť. 
Áno, sme ženy a  matky. Vďaka našim superschopnostiam dokonale manažujeme svoju 
domácnosť, rodinu a  popritom zvládame aj pracovné povinnosti. Starostlivosť o  ostatných 
máme zapísanú snáď už v našom genetickom kóde a napĺňa nás pocitom šťastia.

Za moje zdravšie JA
No potom existujú rozhodnutia, ktoré sú o niečo dôležitejšie. Správne rozhodnutia, ktoré nás v pravý čas zachraňujú. 
Kedy nejde len o šťastie, ide o náš vzácny život. Sú to rozhodnutia v prospech nášho zdravia. Občas mám potrebu 
povedať niektorým veciam NIE. Nie pochybnostiam, nie strachu o svoje zdravie, nie zákernej chorobe, akou je rakovina 
krčka maternice, ktorá ročne iba na Slovensku pripraví o život viac ako 200 žien v produktívnom veku. Len vďaka tomu 
môžem dať svojmu životu ÁNO. Áno prevencii, áno svojmu zdravšiemu ja. Aj to bol dôvod, prečo moje rozhodnutie 
padlo na LBC cytologické vyšetrenie krčka maternice. Chcem pre seba len to najlepšie. Hneď ako mi moja gynekologička 
navrhla túto novú možnosť diagnostiky, neváhala som ani chvíľu. Ktorá žena predsa nechce mať pocit, že je všetko v 
poriadku?!

Rakovina krčka maternice nebolí
Ako mi lekárka povedala, rakovina krčka maternice v počiatočnom štádiu 
nebolí. Spôsobuje ju ľudský papilomavírus. A  aj keď sa navonok môže 
zdať, že je všetko v  úplnom poriadku, ja som chcela poznať skutočnú 
pravdu o svojom ženskom zdraví. A riešiť možné problémy v ich úplnom 
zárodku, včas, kým nie je neskoro. Žiadna z  nás nedokáže bez pomoci 
odborníkov s istotou povedať, že jej sa to netýka. Stačil jediný jednoduchý 
ster špeciálnou kefkou z  krčka maternice, určený na cytologické 
vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky, priamo u mojej gynekologičky 
a  potešujúce výsledky vyšetrenia boli v ambulancii rýchlo, už do 
niekoľkých dní.

Urobme pre zdravie maximum
Moderná medicína postúpila míľovými krokmi, a  to, čo sme doposiaľ 
pokladali za nemožné, je dnes už skutočnosť – tak ako aj možnosť 
rozhodnúť sa pre to najlepšie a urobiť pre seba viac. LBC cytológia je mod-
erná diagnostická metóda, ktorá je vo svete unikátom a na rozdiel od 
„klasického cytologického vyšetrenia“ dokáže dokonale rozoznať aj tie 
najmenšie predrakovinové zmeny, až s 4-krát vyššou presnosťou. Za 
vyšetrenie som zaplatila naozaj zanedbateľnú sumu oproti tomu, akú 
dôležitú hodnotu som darovala sebe samej – a to pocit istoty. Prevencia 
pred ochorením, akým je rakovina krčka maternice, by mala byť samozrej-
mou súčasťou nášho ženského sveta. Vybrať si tú najlepšiu možnosť 
znamená dať každému dňu novú šancu, darovať svojim najbližším zdravú 
mamu, partnerku, dcéru či kamarátku a byť tu nestále pre nich, zdravá.

Viac takýchto článkov nájdete na www.zenskeveci.com.
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SLUŽBY, STAVBA, DOMÁCNOSŤ
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 175 € do 195 €do 125 €
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

hydraulickou rukou + trojstranný sklápačAUTODOPRAVA

0901 777 347

dovoz
stavebných a sypkých

materiálov

nosnosť
6 ton
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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Spisovne 
je môžeme, nie môžme.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 400 025

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 48 000 domácností 

NITRIANSKO
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STAVBA, SLUŽBY
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www.hindickyhydroizolacie.sk
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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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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH
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Dokonalé tienenie pre Váš domov
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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šKOLA / SLUŽBY

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

32
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Parlamentná opozícia vydala návrh 
na obmedzenie funkčných období 
riaditeľov škôl. 

Jeho motiváciu chápem. Kvôli ma-
razmu, čo spôsobili vlády v školstve, sa 
stáva, že v školách zostávajú nekvalitní 
riaditelia, ktorí si dokážu upevniť moc 
tak, že sa nedajú odstrániť. K takému-
to obmedzeniu by však malo prísť aj v 
iných oblastiach ako v školstve!

Motiváciu legislatívneho návrhu, 
aby sa dobrí riaditelia prestriedali na 
iných školách, považujem za príliš 
idealistický krok. Slováci neradi menia 
prácu. Keď si riaditeľ zvykne na prostre-
die školy, tak chce v nej žiť a vidieť, kam 
ju dovedie. O to citlivejšie je to, ak ide o 
dobrého riaditeľa. Navyše zžiť sa so ško-
lou trvá minimálne tri roky. Treba dávať 
pozor na to, aby sa legislatívnym záme-
rom nepoškodili dobrí riaditelia. 

Problém všetkého je v zákone o 
školskej samospráve, konkrétne v kre-
ovaní a fungovaní rád škôl. Zmena 
systému je dôležitejšia ako zbytočný 
nápad dosadzovať do škôl manažérov. 
Na prvom mieste nech sa naplní pojem 
SAMOspráva. Zriaďovateľ nech rieši 
len prevádzku a financovanie školy, 
prípadne koncepciu vyučovania. Žiad-
ne právo veta zriaďovateľa. Poznáme 
mnoho prípadov, keď sa objaví šikov-
ný riaditeľ, no vstúpi do konfliktu so 
zriaďovateľom, často bez potrebného 
vzdelania. Začína sa boj, ktorý ho oberá 
o prácu pre školu. Napokon z boja od-

íde a zriaďovateľ si tam dosadí svojho 
človeka. 

Legislatívna zmena fungovania 
rady školy je základom, aby sa kva-
litní ľudia hlásili do funkcie, aby sa 
neobávali zbytočného a účelového 
obmedzovania výkonu, aby nemuseli 
závisieť od obce.  Rozhodovať by mala 
vo všetkom rada školy. Isto, zástupco-
via zriaďovateľa majú byť členmi rady 
školy, keďže budovy škôl patria obciam 
a spolupráca medzi školou a obcou je 
nevyhnutnosťou. Pomer jednotlivých 
zložiek školy musí byť rovnaký: 4 zá-
stupcovia zriaďovateľa, 4 zamestnanci 
školy, 4 rodičia. Zverme im rozhodova-
ciu zodpovednosť za školu s tým, že sa 
presne vymedzí, kedy sa riaditeľ musí 
odvolať, akým pomerom hlasov má 
byť volený. Treba rozšíriť aj kompeten-
cie rady. Aby napr. mohla prejednávať 
priestupky zamestnancov alebo mohla 
sama rozhodovať o odvolaní riaditeľa 
bez vstupu externých úradov a inšpek-
cie. To je samospráva v pravom zmys-
le slova. Ak si aj rada školy ponechá 
zlého riaditeľa, časom sa to prejaví na 
fungovaní školy. Je načase, aby takáto 
SAMOspráva sama pocítila dôsledky 
svojich rozhodnutí. Rovnako musia vy-
víjať tlak rodičia, ktorí stále nechápu, 
že mať dobrého a nezávislého riaditeľa 
je základom fungovania školy, druhé-
ho domova detí.

Samospráva v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 



NR-19-24 strana- 9

9
SLUŽBY, KULTÚRA
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

www.kamenarstvobednar.sk
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Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša

regionálne

noviny
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PRÁVNIK RADÍ / šKOLA, POLITICKÁ INZERCIA

Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk

Mi l B bl

UŽ STE TO POČULI?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Za posledné dni 
a týždne sa hitom 
mnohých našich pi-
sálkov stal nejaký 
blázen. Vraj za roky 
v politike neurobil 
absolútne nič. Ne-

prišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny 
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše 
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič po-
zitívneho a len vniesol do politiky nedôstoj-
ný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi, 
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby 
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal 
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.

Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do 
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blíz-
ko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu 
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A 
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať 
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urput-
nej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme, 
tak ich sníček sa im rozplynie.

Preto vypisujú bezbožné lži a spolieha-
jú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pa-
mäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie ne-
návistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.

Náš neúnavný zápas za očistu Sloven-
ska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny 
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči abso-
lútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič. 
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je 
pre nich nič...

Dnes majú svojich spasiteľov, s ich 
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im ne-
vadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji 
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spa-
sitelia si v klídku užívali pohodlný život v 
bezpečnom ústraní.

Je to choré, prepáčte. Správate sa nie 
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy 
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesio-
nálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode? 
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše 
poslanie? Úbohé.

ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím 
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len mys-
lia, že novinármi sú, ktorí s pocitom boho-
rovnosti šíria akýkoľvek 
blud ... lebo oni môžu. 
Obávam sa, že faloš-
ná kolegialita voči 
takýmto akoženovi-
nárom len úplne zby-
točne znevažuje prácu 
naozajstných profíkov 
vo svojom fachu, napr. 
Monika Tódová či 
Marek Vagovič.
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Skončenie pracovného pomeru výpo-
veďou je veľmi bežné, tak zo strany 
zamestnávateľa, ako i zamestnanca. 

Môže však nastať situácia, že tento 
spôsob skončenia pracovného pomeru 
nebude právne podložený, napríklad 
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v 
ktorých Zákonník práce nariaďuje zá-
kaz výpovede a pod. Ak právny úkon 
smerujúci ku skončeniu pracovného 
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom 
požadované náležitosti, je možné ho 
označiť za právne vadný a bude Zákon-
níkom práce postihnutý neplatnosťou. 
V danom prípade však pôjde o relatív-
nu neplatnosť, čo znamená, že právny 
úkon sa považuje za platný, až kým sa 
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti 
na súde. 

Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľ-
vek, ale iba konkrétny účastník pracov-
noprávneho vzťahu, a to zamestnanec 
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpo-
veďou na svojich právach dotknutý. 
Zákonník práce umožňuje za presne 
vymedzených podmienok domáhať sa 
na súde určenia neplatnosti výpovede. 
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako 
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákon-
níka práce uplatniť najneskôr v  lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal 
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník 
toto svoje právo neuplatní na súde naj-
neskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde 

k  zániku práva ako celku. Táto dvoj-
mesačná lehota má aj hmotnoprávny 
charakter, čo znamená, že účastník 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa 
výpoveď týka, musí svoju žalobu na ur-
čenie neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru výpoveďou doručiť na súd 
najneskôr v  posledný deň dvojmesač-
nej lehoty, a teda nestačí podať žalobu 
v posledný deň lehoty na pošte. 

Ak zamestnanec alebo zamestná-
vateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po 
márnom uplynutí uvedenej lehoty, 
podá žalobu na určenie neplatnosti vý-
povede, tak musí súd zo svojej úradnej 
povinnosti prihliadnuť na zánik práva 
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prí-
pade splnenia zákonných podmienok 
na podanie žaloby na určenie neplat-
nosti výpovede súd začne konanie vo 
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný 
pomer skončil neplatne, a že trvá aj na-
ďalej. V takomto prípade musí zamest-
návateľ aj naďalej poskytovať prácu 
zamestnancovi a zamestnanec musí 
pokračovať vo vykonávaní práce.

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka 
práce

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

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

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 24.6.2019 o 11:00
 Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

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%
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PRACUJ
S NAMI
NITRA

KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 331

Areál JAGUAR LAND ROVER
·
·
·
·
·

Práca na 2 zmeny - 8 hodinová
a 12 hodinová zmena

nabor_nitra_213x135_2019-06.indd   1 11/06/2019   13:35

PRACUJ
S NAMI
NITRA

KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 331

Areál JAGUAR LAND ROVER
·
·
·
·
·

Práca na 2 zmeny - 8 hodinová
a 12 hodinová zmena

nabor_nitra_213x135_2019-06.indd   1 11/06/2019   13:35

Plat 700-1500€
pre šikovných
bez obmedzenia.

Výborná pracovná doba!
Prax nutná!

0902 698 537

Kaderníctvo v Nitre
HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV

DO SVOJHO TEAMU!
Kaderníčky aj barberov!
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Hľadáte
brigádu alebo prácu

na trvalý pracovný pomer
v Nitre?

Čo vám vieme ponúknuť:
- Jedinečný servis a služby
   (sprevádzanie a odvoz na pohovory)
- Starostlivosť počas celej doby, kedy
   cez nás pracujete
- Množstvo ponúk prác a brigád
- Poradenstvo v pracovnej oblasti
- Nájsť pre vás prácu šitú na mieru

Sme Agentúra PROPLUSCO.
S nami sa zamestnáte!

www.proplusco.sk V prípade záujmu o osobné
stretnutie, navštívte nás
na adrese:

Štúrova 22, budova VBC,
949 01 Nitra

0904 516 445
0910 721 259
0911 071 384

Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša

Hamba 
je nevedieť, že správne je hanba.
Slovenčina naša

Aktuálne vydanie
nájdete aj na:
WWW.REGIONPRESS.SK/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/
redakcie/zapad/nitriansko
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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