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INZERCIA
0905 400 025

LADIES BOUTIQUE LADIES FASHION

50%
Štefánikova trieda 29, 949 01 Nitra
Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9:00 - 18:00

So: 9:00 - 12:00
Ne: zatvorené

0908 456 745 Alison Sissi top fashion
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE

45
-0

00
2

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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SMALTOVANIE
VANÍ

0905 358 906 45
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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0911 601 462
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www.kamenarstvobednar.sk
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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

Prijmeme
DÔCHODKYŇU

NA UPRATOVANIE
spoločných priestorov

budovy v Nitre
3€/hod. (13 hod./týždeň)............................

0911 100 306
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 
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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)

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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Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

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

metabolizmu a výživy
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla
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Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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www.termowin.sk
480 €
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380€
s DPH

450 €
s DPH

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

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ

LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

0948 976 455 jskreativ.sro@gmail.com jskreativJS KREATIV, S.R.O.
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+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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Nie situáciu mapovať, ale sledovať, 
pozorovať, zaznamenávať.

Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 400 025
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vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
22.8. , 12.9. , 3.10. , 24.10. , 

14.11. , 5.12. 2019 ••• 16.1. 2020
Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

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

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
6.8. , 27.8. , 17.9. , 8.10. , 

29.10. , 19.11. , 10.12. 2019
Bošany . . . . . . . . . . . 8,30 hod.
Krnča-Jednota . . . . . . 8,45 hod.
Práznovce . . . . . . . . 9,00 hod.
Solčany. . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Nitrianska Streda . . 9,30 hod.
Čeľadince . . . . . . . . . 9,45 hod.
Súlovce . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Oponice-kostol . . . . 10,15 hod.
Badice. . . . . . . . . . . 10,30 hod.
Nitr. Hrnčiarovce. . 11,00 hod.
Čeladice . . . . . . . . . 11,20 hod.

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

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

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

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

 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

0,20

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

ošípané, husi, morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, 
bez hláv a nožičiek. 

Cena koží sa môže meniť.
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vždy v STREDU v týchto termínoch:
7.8. , 28.8. , 18.9. , 9.10. , 

30.10. , 20.11. , 11.12. 2019
Chrabrany-Jednota . . 8,30 hod.
Ludanice . . . . . . . . . 8,50 hod.
Dvorany . . . . . . . . . . 9,05 hod.
Mýtna N.Ves-Jednota 9,20 hod.
Kamanová . . . . . . . . 9,35 hod.
Belince . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Preseľany. . . . . . . . 10,05 hod.
Hrušovany . . . . . . . 10,20 hod.
Koniarovce. . . . . . . 10,35 hod.
Výčapy Opatovce . . 10,50 hod.
Jelšovce-Jednota . . . 11,05 hod.
Čab . . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Nové Sady . . . . . . . 11,35 hod.

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

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

23 1
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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

Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera
Číslo rubriky medzera 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 tex-
tu 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 na-
šich novinách, NR zameňte za skratku novín, ktorú nájde-
te na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám žito, tel.: 0949 
173 603 »Predám broskyne 
žltomäsé, 1€/kg, tel.: 0918 
157 455

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124 
»Kúpim staré hodinky, 
strieborné mince, českoslo-
venské bankovky, tel.: 0905 
767 777 »Kúpim rôzne sta-
rožitnosti aj v poškodenom 
stave, tel.: 0903 753 758

»Predám keyboard pre deti, 
tel.: 0905 194 665

»Predám 50l fľaše na víno 
s košom, 15l kameňák na 
kapustu, tel.: 0949 436 117 
»Predám malotraktor, tel.: 
0918 344 798

»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »4O MUŽ HĽA-
DÁ ZRELÚ ŽENU NA ZOZNÁ-
MENIE DO 60r., tel.: 0905 
843 749

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    
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Označovanie obalových materiálov 
na potraviny a kuchynských pomô-
cok nesmie v žiadnom prípade za-
vádzať. 

Výkon úradných kontrol v Slovenskej 
republike ako aj v iných členských štá-
toch Európskej únie poukazuje na sku-
točnosť, že v posledných rokoch sa na 
trh uvádza stále väčší počet materiálov 
a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami vyrobených z plastu, ku 
ktorým sa pridávajú bambusové alebo 
iné prírodné  látky.

Príkladom sú obalové materiály, 
ale aj kuchynské pomôcky (misky, tanie-
re, poháre).  Tieto materiály a predmety 
sa často svojim vzhľadom podobajú na 
melamínové plastové výrobky pričom 
sú určené na styk s potravinami tak ako 
klasické plastové výrobky.  Avšak tieto 
nové typy výrobkov sa zvyčajne sklada-
jú  z melamínového plastu ako hlavného 
kompozitného materiálu, ale obsahujú 
tiež mletý bambus („bambus-melamín“) 
alebo iné podobné zložky, napríklad ku-
kuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel 
od melamínového riadu ktorý je lesklý a 
hladký, sú tieto výrobky matné a majú 
drsnejšiu štruktúru.

Od roku 2016 je nariadený výkon 
úradných kontrol v SR špecificky zame-
raný na zistenie možnej migrácie formal-
dehydu resp. melamínu práve z výrob-

kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna, 
resp. iné prírodné materiály. U dvoch 
výrobkov dostupných na slovenskom 
trhu bola zistená presiahnutá migrácia 
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z 
trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň 
bolo zistené, že tieto výrobky sa z marke-
tingových dôvodov predávajú pod ozna-
čením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“, 
„bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, 
„ekologický“, „organický“ atď.

Toto označovanie v žiadnom prípa-
de nezodpovedá materiálovému zloženiu 
výrobkov, pretože ich základnou zložkou 
je plast a prídavok prírodných materiálov 
(bambus, pšenica, kukurica) dosahuje 
len určité percento zloženia. 

Takéto označovanie je teda neprí-
pustné vzhľadom na to, že podľa článku 
3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 ne-
smie byť „označovanie, reklama a pre-
zentácia materiálu alebo predmetu zavá-
dzajúce pre spotrebiteľov“.

Podnikateľské subjekty, ktoré uvá-
dzajú takéto výrobky na trh si musia byť 
vedomé skutočného materiálového zlo-
ženia výrobkov a nesmú zneužívať prí-
davok prírodných materiálov k plastom 
na zavádzajúce označovanie a podporu 
predaja. 

Označenie „eco-friendly“ 
je často podvod

» Zdroj: Národné referenčné laborató-
rium pre materiály prichádzajúce do 

kontaktu s potravinami RUVZPP
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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Jednou z  typických infekčných let-
ných chorôb je tzv. Legionárska cho-
roba známa tiež ako legionelóza. 

Táto forma zápalu pľúc je spojená 
s vysokou horúčkou a hnačkami a po-
stihuje najmä malé deti, starých ľudí 
a osoby so zníženou imunitou. Postih-
núť však môže aj celkom zdravých na 
dovolenkách či kúpaliskách.

Legionárska choroba je vyvolaná 
baktériami – legionelami (Legionella 
pneumophila). Mimoriadne obľubujú 
najmä sladkú vodu a  teplotu od 30 do 
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote 
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria 
najmä nedostatočne kontrolovanými 
klimatizáciami či vzduchotechnikou 
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách, 
v sprchách hotelov, detských táboroch 
a inými verejnými vodnými zariadenia-
mi (studne, vodovody, fontány či vo-
dojemy). Zaznamenané boli aj prípady 
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú 
na liečbu dýchacích ochorení v nemoc-
niciach.

Legionárska choroba bola prvýkrát 
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej 
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov 
v  americkej Philadelphii. V  lete toho 
roka sa tam stretli na konferencii ve-
teráni amerického vojska, ktorí začali 
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom, 
horúčkami a  zápalom pľúc. Z  221 na-
kazených zomrelo 34 mužov aj napriek 
okamžitej liečbe penicilínom.

Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptyle-
nými kvapalnými časticami v  plyne. 
Vstupnou cestou je ústna dutina a no-
sové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú 
na nosohltan a  postupne zostupujú 
prieduškami až do pľúc.

Inkubačná doba je 2 až 10 dní 
a klinické príznaky sú typické. Vysoké 
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť, 
hnačky , vracanie a  celkové vysilenie 
organizmu. Pri oneskorenej liečbe 
vedie u  oslabených pacientov až v  20 
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek, 
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch 
musia byť pacienti hospitalizovaní na 
jednotke intenzívnej starostlivosti a do-
stať infúznu antibiotickú terapiu. Pe-
nicilín je neúčinný. V najťažších prípa-
doch je nutná umelá pľúcna ventilácia.

Ďalšie ochorenie, ktoré legionely 
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to 
miernejšia forma legionárskej choroby 
s  horúčkou, kašľom, svalovou slabos-
ťou, ale bez známok zápalu pľúc.

Prevencia legionelózy spočíva naj-
mä v  pravidelnej údržbe a  čistení kli-
matizačných zariadení. Pri pobyte v do-
volenkovom rezorte je vhodné nechať 
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche, 
pričom batériu otočíme na najvyššiu 
teplotu. Týmto jednoduchým opatre-
ním necháme odpustiť a  vysokou tep-
lotou zahubíme baktérie zo sprchovej 
hlavice v prvom prúde vody.

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť

» Miško Scheibenreif

regionálne

noviny

INZERCIA Daniela Rezáková
0905 400 025
rezakova@regionpress.sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 48 000 domácností 

NITRIANSKO

www.regionpress.sk
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V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

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

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.
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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

Nie grilovať (osobnosť), 
ale podrobiť napríklad paľbe otázok.

Slovenčina naša
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www.regionpress.sk
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lETÁKY
0905 400 025
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V hlavnom meste Slovenska sa po-
čas minulého víkendu uskutočnil 
druhý ročník metlobalového tur-
naja s názvom Broomtislava. 

Metlobal, plne kontaktný loptový 
kolektívny šport, inšpirovaný hrou z 
príbehov Harryho Pottera, sa v Bra-
tislave predstavil na medzinárodnej 
úrovni. Súťažilo na ňom osem tímov 
z rôznych európskych krajín. Infor-
movali o tom organizátori podujatia 
z bratislavského metlobalového tímu 
Pressburg Phantoms.

Víťazom turnaja sa stal holand-
ský tím Western Invaders. Slovenský 
tím Pressburg Phantoms skončil na 
šiestom mieste. Organizátori turnaja 
chceli aj takýmto spôsobom spopula-
rizovať metlobal. „Diváci mohli naživo 
vidieť metlobalové zápasy a dozvedieť 
sa viac o tomto netradičnom športe. 
Predstavili sme im náš tím Pressburg 
Phantoms a priblížili tak metlobal slo-
venskej verejnosti,“ povedal jeden z 
nich, Martin Mornár.

Na turnaji sa okrem Slovákov 
stretli športovci z Česka, Belgicka, Ra-
kúska, Holandska, Poľska a Veľkej Bri-

tánie. Ide o jediný metlobalový turnaj 
organizovaný na Slovensku, zúčastni-
lo sa ho viac ako 150 hráčov. Tím Press-
burg Phantoms pôsobí v Bratislave od 
roku 2015 a pravidelne sa zúčastňuje 
turnajov na medzinárodnej scéne. 

Metlobal alebo quidditch, ktorý 
vznikol pred 12 rokmi v USA, je jediný 
zmiešaný kontaktný šport na svete. V 
sedemčlennom tíme hrajú spolu muži 
aj ženy, pričom na ihrisku môže mať 
tím maximálne štyroch hráčov rovna-
kého pohlavia. Cieľom hry je skórovať 
góly cez obruče umiestnené na sú-
perovej polovici ihriska. „Hráč môže 
hrať iba s loptou určenou jeho pozícii a 
musí mať metlu. Vyhráva ten tím, ktorý 
má po skončení hry najvyššie skóre,“ 
vysvetli Mornár s tým, že zápas môže 
ukončiť chytenie tzv. snitchu – zlatej 
strely, pripnutej na šortky nestranné-
ho nosiča.

Metlobal je fiktívny šport zo sé-
rie kníh o Harrym Potterovi. Hráči sa 
pohybujú vzduchom na lietajúcich 
metlách. Jedno družstvo má sedem 
hráčov: 3 triafačov, 2 odrážačov, 1 
strážcu a 1 stíhača. Hrá sa so štyrmi 
loptami.

Turnaj v štýle Harryho Pottera 

» Zdroj: TA SR

Nie ísť von pri jazero, ale k jaze-
ru. Nie politickí lídri, ale politickí predstavitelia.

Slovenčina naša

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/redakcie/zapad/nitriansko
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Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 

Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Slovenská obchodná inšpekcia upo-
zorňuje spotrebiteľov na praktiky 
spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom 
na Gorkého 10 v Bratislave.

SOI zaevidovala spotrebiteľské 
podania, poukazujúce na porušova-
nie právnych predpisov v súvislosti s 
prevádzkovaním e-shopov alabo.sk, 
resp. alabo.cz v množstve viac ako ob-
vyklom.

Okrem slovenských spotrebiteľov 
na praktiky podnikateľského subjektu 
poukazujú aj spotrebitelia z iných člen-
ských štátov EÚ, ktorí svoje podnety 
podali prostredníctvom Európskeho 
spotrebiteľského centra v SR.

Z doposiaľ vykonaného šetrenia v 
danej veci bolo zistené, že predmetný 

podnikateľský subjekt nebolo možné 
kontaktovať zo strany inšpektorov SOI 
priamo na adrese sídla spoločnosti 
(Gorkého č. 10, Bratislava). Na zasla-
né výzvy, doručené podnikateľskému 
subjektu do jeho elektronickej schrán-
ky v mesiaci apríl 2019 a jún 2019, tento 
doposiaľ nereagoval. Z uvedeného dô-
vodu bola spoločnosti ALABO, s. r. o., 
Bratislava zo strany SOI zaslaná ďalšia 
výzva.

V nadväznosti na vyššie opísané 
skutočnosti preto odporúčame spot-
rebiteľom, aby zvážili kúpu výrobkov 
prostredníctvom internetového ob-
chodu alabo.sk, resp. alabo.cz, ktoré 
prevádzkuje spoločnosť ALABO, s. r. o., 
Gorkého 10, Bratislava.

Varovanie Slovenskej obchodnej 
inšpekcie

» Zdroj: SOI

Protagonisti Brexitu si sami nepria-
li jeho realizáciu. Dokladá to hneď 
niekoľko faktov, z ktorých najsil-
nejším je mrazivé ticho, keď zistili, 
že to šialené referendum „vyhrali“. 

Ďalším je, že okamžite prestali použí-
vať mnohé frázy, ktoré omieľali v kam-
pani ako zaručené fakty. Jedným z nich 
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov 
libier každý týždeň a mohli by sa inak 
použiť na verejný zdravotný systém. 

Omyl, ktorý prekvapil
Záujmom Faragea, hlavného protago-

nistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo 
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov. 
V tom momente by mali obrovský poli-

ohľadom rozpočtu by stačilo povedať 
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to 
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli ne-
istote ohľadom Brexitu o 170-250 mlió-
nov libier, libra sa prepadla o zhruba 15 
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j. 
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá 
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre 
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného 
človeka čísla doslova likvidačné. 

Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa 
pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť 
domov, že?“ 

Avanturizmus s ekonomikou
V Británii je 11 percent pracovnej sily 

z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik, 
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent 
pracovnej sily, by musel byť v poslednom 
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísa-
ný závet, pretože by ho nevzali útokom 
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnáva-
telia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu 
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým, 
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie 
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde 
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide 

-
votníci, elektrikári alebo ďalší technicky 
personál. Ja som napríklad Energy As-

-
dovať po víkendoch, potom kurz a až po 
roku praxe som plne schopný túto prácu 
vykonávať. Koľko času to zaberie zdra-
votníckemu personálu, elektrikárom a 
podobným, radšej ani nešpekulujem. 

Zmanipulovaní občania
Veľká Británia je bytostne závislá na 

zahraničných zamestnancoch a importe. 
V prípade neriadeného Brexitu sa zosy-
pe jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlav-
ná brána s EÚ), ako aj tunel popod La 
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na 
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a 
nastane logistická katastrofa. Vypoklon-
kovať sedem percent pracovnej sily pri 
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slo-
venskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá) 
je ekonomická aj politická samovražda. 

UKIP (Brexitova strana) sa v posled-
ných voľbách ani nedostala do parla-
mentu. Toryovci (konzrvativna strana) 
stratili väčšinu a vládu si udržali iba in-
vestíciami do Severného Írska. Vlani sme 
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý 

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu 
nechce moslimov. Stačila jediná moja 
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z 
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z 
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu. 

Plán ako si vyrobiť politický kapitál 
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo. 

Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
– Veľká Británia

(Pozn. Red.: Ide o príklad politického popu-
lizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dô-
sledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov 
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpe-
čení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmani-
pulovaných občanov. Ale to bude už neskoro 
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého 
dôsledky môžu byť veľmi zlé

Pokoj iba zdanlivý                                                                                              Foto: archívu autora

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 na TPP
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Výhody: férový prístup, 
              osobné ohodnocovanie. 
Základná zložka mzdy po uplynutí 
skúšobnej doby:      1.200 EUR / Brutto 

Viac informácií na stránke www.istp.sk, 
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na 
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

Ponúkame voľné pracovné miesta 
na pozície TECHNIK STK 

v novootváranej stanici STK v Nitre a v Šali

INZERCIA
0905 400 025

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba 
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí, 
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho 
vyhláškami smernicami, formulár-
mi a pečiatkami. 

Majú tituly veterinárnych doktorov 
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si 
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu, 
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do 
práce srdce. A po návšteve kontrolórov 
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze 
sa na Slovensku už vyrába z doveze-
ného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú 
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami 
nevychovali ani jednu ovcu alebo kra-
vu, chodia šikanovať farmárov. Som 
zvedavý, koho budú chodiť o pár ro-
kov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v 
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za 
teliatko priviazané k matke, vyžadujú 
od farmárov štatistiky a geometrické 
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam, 
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a 
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať. 

Poznám kňaza, ktorý vracia do ži-
vota stovky ľudí z okraja spoločnosti. 
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým 
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov, 
ktorí na jeho práci za desať rokov nena-
šli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú 
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Prá-
ca je pre nich terapiou a vyrobený syr 
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to 
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na 
strednom Slovensku vykynožiť všetky 
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v 
histórii často trpelo tým, že sa našlo 
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom 
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje 
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí pre-
nasledujú a oberajú o peniaze ľudia 
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v 
kanceláriách, oháňajú sa európskymi 
predpismi a sú „pápežskejší ako pá-
pež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali 
zdravý rozum, svedomie a srdce? To 
vás v škole naučili iba predpisy a aro-
gantné správanie? Ste platení z práce 
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás 
nechce, aby ste poru-
šovali predpisy, ale 
neničte diela, ktoré 
vznikajú dlho a 
pomáhajú ľuďom. 
Veď život človeka je 
viac, ako európsky 
predpis a ego 
pána dokto-
ra.

Bez srdca

» Ján Košturiak

prijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
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OPERÁTOR VÝROBY

Do nového závodu v Nitre
hľadáme kandidátov na pozíciu :

Náplň práce :

Ponúkame :

  700€ brutto + mesačné odmeny
  (spolu vo výške 770 € / mesiac)

840 € brutto

Požadujeme :

zkendrova@ai-thermal.com +421 37 221 13 35
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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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

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%

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

Nie po vzore, ale podľa vzoru.
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

Slovenčina naša

regionálne

noviny
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
85
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HĽADÁM

Prídite si vyskúšať
novú LADU Vesta 
s balíkom výhod

Nová pobočka Novozámocká 104, NITRA, 0910 307 707

Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE
0902 250 250 ; auto@autoextra.sk
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