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Absencia pochybností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta-
rú pravdu v latinčine netreba pre-
kladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí 
nemyslia. Dokonca myslenie nená-
vidia. Lebo sa ho boja. 

Naša spoločnosť prejavuje známky 
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo-
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo-
dzovať z nich závery a nastoľovať cesty 
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto 
ponára do nenávisti. A ňou podporova-
nej hlúposti.

Všetko rieši dav. Jednotlivci sú 
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú 
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad 
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte 
si - román, dráma, horor, psychologický 
triler, fantasy tematika Roberta Louisa 
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor. 
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich 
má. Mimochodom, aj to je výraz, po-
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro-
ziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je 
proti takému a onakému javu. Dav. Ale 
politikom a ich politike prechádza aj 
tak všetko. 

Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen 
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk 
ľudí na jednom mieste v jednom čase, 
trvajúci maximálne pol dňa. A potom 

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň 
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protes-
ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia 
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľ-
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na 
výsledky mnohých volieb za uplynulé 
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým 
úvodný latinský výrok nič nehovorí. 
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, po-
chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú, 
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú? 

Je rozdiel medzi vsugerovanou ta-
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je 
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru 
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej 
deficitu na ďalšie volebné obdobie.

Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého 
Michala. Je jedným z hlavných anjelov, 
ktorý je považovaný za ochrancu Božie-
ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší ve-
riacich z moci satana a je anjelom, ktorý 
sprevádza duše ľudí zo sveta 
pred Boží súd. Nenechá-
vajme všetko iba na ňom, 
aj keď je svätý. Z moci zla 
sa musíme pokúsiť dostať 
najmä vlastnými silami. 
Ešte zaživa. 

Pekný týždeň

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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LADIES BOUTIQUE LADIES FASHION

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

JESENNÁ KOLEKCIANOVÁ

UŽ V PREDAJI
Čaká na Vás bohatá ponuka
spoločenských šiat na stužkové a svadby

JESENNÁ KOLEKCIA
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Vážený pacienti, dovoľte mi prosím pozvať Vás
na vstupnú prehliadku za účelom zoznámenia sa
s Vaším zdravotným stavom.

AMBULANCIA
pána MUDr. Dalibora Petráša
ZNOVU OTVORENÁ

Termín Vašej návštevy si môžete dohodnúť
na telefónnom čísle 0919 278 608, 037/ 381 10 50
alebo mailom abm.dr.marosliptak@gmail.com
S úctou a spomienkou na zosnulého MUDr. Dalibora Petráša,
MUDr. Ing. Maroš Lipták

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

0907 652 710
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tel.: 0915 888 702 mail: pg@trinitywood.eu
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aj na podlahové kúrenie

DUBOVÉ 
PODLAHY
www.trinitywood.eu

facebook

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

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

www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
v rámci okresu

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

vysokotlakové čistenie
kanalizacnyservis

DOPRAVA ZDARMA
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Daniela Rezáková  0905 400 025
Mgr. Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Mgr. Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (54.930 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 8.00 - 17.00 hod.
SO: 8.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas
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Meno Priezvisko

priezvisko@regionpress.sk 
0907 000 000

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa 
môže u žien objaviť tzv. tehotenská 
cukrovka, ktorá údajne môže u niekto-
rých žien neskôr prepuknúť do cukrov-
ky druhého typu. Môžem nejako pre-
ventívne chrániť seba i dieťatko pred 
diabetom? Ako zistím,či nemám náho-
dou predispozíciu na vznik cukrovky?  
Henrieta z Popradu.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabe-
tes mellitus - je samostatným typom cuk-
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov 
rôzneho stupňa, ktorá  sa po prvýkrát 
objaví v  tehotenstve.  Súvisí s  vylučova-
ním placentárnych hormónov, z  ktorých 
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas-
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr-
vanie je obmedzené na obdobie gravidity. 
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú-
cich mamičiek. Nepoznaná a  neliečená 
cukrovka môže spôsobiť komplikácie 
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa 
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna-
kové ochorenie, preto majú gynekológo-
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú 
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. 
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a  28. 
týždňom gravidity, u  rizikových prípa-
doch  (vek nad 35 rokov, problémy v pred-
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt 

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení 
tehotenstva.  Je jednoduché a nenáročné 
– 2 hodiny po vypití roztoku s  presným 
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a  sta-
noví sa v  nej hladina cukru (glykémia). 
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa 
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od 
tohto času budúca mamička bude pravi-
delne sledovaná diabetológom, obyčaj-
ne v  2-týždňových intervaloch. Väčšina 
žien zvládne svoju metabolickú poruchu 
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním 
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cviče-
nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička 
realizuje selfmonitoring glykémií gluko-
merom, hodnoty pred jedlom majú byť do 
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l. 

Najlepšou prevenciou pred vzni-
kom gestačného diabetu je udržiavanie 
si normálnej hmotnosti 
pred aj počas gravidity, 
a primerané tehotenské 
cvičenie, ktoré zlepšuje 
metabolizmus cukrov.

Budúcej mamičke 
prajem všetko dobré 
a radosť z dieťatka.

O tehotenskej cukrovke

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

metabolizmu a výživy
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INZERCIA Daniela Rezáková
0905 400 025
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(a skončenie pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe zo strany zamestnanca)

Okamžité skončenie pracovného po-
meru je neodvolateľným jednostranným 
právnym úkonom, ktorým sa ukončí 
pracovný pomer s druhým účastníkom, 
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra-
covného pomeru nie je viazané na uplynutie 
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia 
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak 
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle 
platnej právnej úpravy musí byť okamžité 
skončenie pracovného pomeru urobené pí-
somne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod 
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom 
a zároveň musí byť druhému účastníkovi 
doručené, a to v zákonom presne ustanove-
nej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť 
tohto spôsobu ukončenia pracovného po-
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená 
už v  samotnej podmienke jeho odôvodne-
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť 
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým 
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku 
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ 
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predlože-
nia tohto posudku na inú pre neho vhodnú 
prácu. Druhým prípadom je, ak zamest-
návateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, 
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo 
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tre-
tím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví. 
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia, 
nie je možné následne meniť a rozširovať. 
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pra-
covný pomer v lehote jedného mesiaca odo 
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov 
taxatívne uvedených v  Zákonníku práce. 
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s  ta-
kýmto okamžitým skončením pracovného 
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa 
dovolávať neplatnosti skočenia pracovné-
ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí 
i v opačnom prípade. Zákonník práce prizná-
va tak zamestnancovi ako aj zamestnávate-
ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skú-
šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ 
môže skončiť pracovný pomer v  skúšobnej 
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez uda-
nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení 
pracovného pomeru sa má doručiť druhému 
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred 
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 
Trojdňová lehota má však len poriadkový 
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje ne-
platnosť skončenia pracovného mieru. Skú-
šobná doba môže byť v pracovnej zmluve 
dohodnutá najviac na tri mesiace. 

Okamžité 
skončenie pracovného pomeru 

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

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

predávame
montujeme

AKCIE   

až do -50% na krytinu

platia na krytinu, 

pri odbere 

s príslušenstvom

STRECHY

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
škridly plechové

klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy
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PÍLA
» REZIVO
pre stavbárov, stolárov a
domácich majstrov

» KROVY
podľa vášho rozpisu

» HRANOLY
foršne, strešné laty, dosky ...

Jarocká ulica, Veľké Zálužie
0944 171 596
remadrevo@gmail.com
www.rema-drevo.sk

AKCIA
195€/m3 za krovy a

skladové drevo

Veľké Zálužie

REMA
DREVO s.r.o.
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MURÁRSKE
STAVEBNÉ

PRÁCE
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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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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• 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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SMALTOVANIE
VANÍ

0905 358 906 45
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www.regionpress.sk
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Na jeseň treba v záhrade myslieť 
na viacero činností ešte do prícho-
du prvých mrazov. 

Mnohí záhradkári riešia otázku, 
kedy je lepšie vysádzať ruže. Naji-
deálnejšia je jesenná výsadba, hoci 
možná je aj výsadba na jar. Počas je-
sene sa dajú vysádzať aj ruže bez ko-
reňového balu, ktorých ponuka je ob-
vykle široká. Po kúpe ich však treba 
čo najrýchlejšie vysadiť, aby sa dobre 
zakorenili. Miesto pre ruže musí byť 
slnečné, s humóznou a priepustnou 
pôdou. Ak budeme vysádzať ruže 
bez koreňového balu, korene najskôr 
treba ponoriť do vedra s vodou (asi na 
4 hodiny). Výsadbová jama musí byť 
priestranná, jej dno treba prekypriť 
a vhodiť naň preosiaty kompost. Po-
tom jemne skrátime korene a rastli-
ny vysadíme. Vysádzajme tak, aby 
miesto očkovania bolo asi 5 cm pod 
povrchom pôdy. Korene treba v jame 
rozložiť tak, aby sa neohýbali. Ruže 
počas celej jesene dôkladne zavlažuj-
me, prihnojovať netreba.

Pokoste trávnik ešte koncom ok-
tóbra, začiatkom novembra, nie na 
menej než 5 cm. Dlhšia tráva lepšie 

využije menšie množstvo slnečného 
svitu. Použite jesenné hnojivo s níz-
kym obsahom dusíka a vysokým ob-
sahom draslíka, ktorý trávu posilňu-
je a zvyšuje jej odolnosť voči mrazu.

Zeleninové záhony zbavte buri-
ny a porýľujte ich. Vytrhajte všetky 
letničky a pripravte záhon na ďalšiu 
sezónu. Vykopte letné cibuľky a ulož-
te ich v odvetranej škatuli do pivnice. 
Okrasné rastliny, ktoré neznášajú 
mráz (muškáty, oleandre, durmany), 
presťahujte do pivnice alebo do gará-
že. Uzatvorte prívody vody, vypusťte 
kohútiky a zavlažovacie prístroje 
uskladnite na nemrznúcom mieste. 

Zazimujte záhradnú techniku. 
Všetky stroje by ste mali očistiť, 
umyť vodou alebo odstrániť nečis-
toty mechanicky. Stroje uchovávajte 
v suchu. Do novších strojov môžete 
použiť špeciálne palivá na akryláto-
vej báze, ktoré sú chemicky stabilné. 
Z reťazovej píly vylejte olej z olejovej 
nádrže. Ideálne je namočiť reťaz do 
oleja. Reznú časť nožníc na živý plot 
ošetrite mazivom.

Toto musíte v záhrade ešte stihnúť

» red

NITRA
Novozámocká 102
(bývalé mraziarne)

pre inštalatérov, stavebné firmy a stavebníkov

VODA
KÚRENIE
KANALIZÁCIA

PLYN

web a eshop:
www.techins.sk
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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en

e:
www.termowin.sk

480 €
s DPH

380€
s DPH

450 €
s DPH

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

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ

•zvárané systémy
•bariérové ploty

OPLOTENIE POZEMKOV
VŠETKÝCH DRUHOV

stierky domov
stavebná èinnosś 0918 142 821+
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH

46
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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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 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

09
-8

5

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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Nie 
bezosporu, ale akiste.

Slovenčina naša Nie bru-
chomluvec, ale bruchovravec.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 400 025
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»Kúpim traktorovú vlečku 
5,7,8,9, tel.: 0910 433 620

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »Kúpim diely, 
plecharinu na starú Škodu 
Octaviu - Spartak 1000MB, 
tel.: 0902 449 970 »Kúpim 
staré mopedy, pionier, ba-
beta, stadion aj diely, tel.: 
0949 154 017

»V Trnave, v rod. dome na 
prenájom 3-i byt. Možnosť 
garážovania. Samostatné 
meranie energií, tel.: 0905 
822 331

»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 5 ročnú zachova-
lú práčku whirpool plnenú 
z hora, málo používanú, 
cena 100 €, tel.: 0910 930
428

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124

»Predám chlapčenské ob-
lečenie a topánky, kus 3 €, 
tel.: 0944 268 654

»Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy, tel.:
0908 707 350

»55r. 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    

No nekúpte to, keď to bude tak vý-
hodné. Štát vám „dá“ aj osem tisíc 
ako podporu na kúpu automobilu, 
poháňaného na elektrický pohon. 
Aká to veľkorysosť, aká to podpora 
boja proti klimatickým zmenám a 
najmä, aká to drzosť!

To „čosi“ najmenšie, čo doteraz vy-
chádzalo z výrobných liniek jednej z 
našich automobiliek s konvenčným 
motorom, taká mestská nákupná 
taška, to bude na trhu nateraz zrej-
me najlacnejší elektromobil. Bratku 
za tridsať tisíc. To však nie je až tak 
podstatné. Teda, ak sme schopní od-
mietnuť predstavu, že elektromobi-
lita pri takýchto „ľudových cenách“ 
a dotáciách zas bude iba pre vyvole-
ných, ktorých popri vlastníctve troch 
štyroch vozidiel, jachty, štvorkoliek a 
snežných skútrov (samozrejme, všet-
ko na benzín či naftu) kúpa nejakého 
autina na elektriku nijak nezaťaží. Zo 
snobizmu. Lebo také treba vlastniť, 
patrí sa. Znižujeme predsa uhlíkovú 
stopu, nie?

Málokto – a médiá rovnako – si 
uvedomuje, že automobil na elektric-
ký pohon síce výfuk nemá, ale má ho 

elektráreň, ktorá vyrába energiu do 
nabíjačiek, potrebných pre zacho-
vanie hybnosti vozidla. Majú ho tiež 
výrobcovia, vyrábajúci (plastové, ako 
inak) káble, potrebné na spojenie na-
bíjačky s vozidlom. A samozrejme, aj 
výrobcovia samotných (z veľkej časti 
plastových) automobilov.

„Nechcem zľavu zadarmo“ - po-
vedal raz komik Šimek v jednej zo 
svojich satirických poviedok poklad-
níkovi na železnici, keď si kupoval 
lístok za pár korún a dal mu do vrecka 
stovku.

Ak budeme pre elektromobilitu 
vyrábať energiu v tepelných elektrár-
ňach, je to to isté, spálime viac fosíl-
nych palív, ako ušetríme na emisiách 
vozidiel. Najmä, ak súčasne žiadame 
zastaviť výrobu z jadra. A v situácii, 
keď už vodných zdrojov takmer niet. 
Elektrobicykle, elektrokolobežky, 
elektroautá. Znie to dobre, je to tiché, 
čisté, ale... elektrina nám ide zdra-
žieť o 25 percent a to je na Slovensku 
iba cca 3000 elektromobilov v činnej 
službe.

Takže asi naozaj – táto zľava nás 
vyjde poriadne draho.

Druhá strana elektromobility

» ib

www.kamenarstvobednar.sk
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KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz stavebného
odpadu a preprava
materiálov kontajnermi

Peter Varga 0911 566 902
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ponúkam

DO PRENÁJMU

GARSÓNKU
aj ako kanceláriu

Damborského ul.

250€/mes.
0911 738 329
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0904 990 450

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €
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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 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.

Nie 
je tomu tak, ale je to tak.

Slovenčina naša
WWW.REGIONPRESS.SK

INZERCIA
0905 400 025

VIZITKY
0905 400 025
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

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

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

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

17 ROKOV NA TRHU

Od novembra niektoré služby v 
bankách pravdepodobne zdražejú. 
Finančné domy opäť avizujú zme-
ny cenníkov a poplatkov. Ohlásili 
ich zatiaľ tri banky, a to VÚB, Prima 
banka a Poštová banka. 

Kým v minulom roku banky reali-
zovali spolu 39 zmien, teda priemerne 
dve zmeny sadzobníkov, v tomto roku 
realizovali banky zmeny zatiaľ 27-krát. 
Na porovnanie, v roku 2017 to bolo 33-
krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát. 

Zmeny v cenníkoch sú zamerané 
predovšetkým na poplatky súvisiace s 
operáciami vykonávanými na poboč-
kách bánk a hlavne na prácu s hotovos-
ťou. Niektoré poplatky výrazne rastú, 
dokonca až dvojnásobne. Banky ale 
tiež zavádzajú do sadzobníkov úplne 
nové poplatky.

Banky na Slovensku sa dlhodobo 
snažia ovplyvňovať návyky klientov a 
presmerovať klientov z pobočiek do on-
line a mobilného sveta. Operácie ako 
prevody a platby na pobočke zbytočne 
vyťažujú pracovníkov bánk, ktorí by 
sa mohli zatiaľ venovať predaju pro-
duktov. Rovnako práca s hotovosťou si 

vyžaduje vyššie náklady pre samotné 
banky v porovnaní s bezhotovostným 
stykom. Zmeny týkajúce sa operácií s 
účtom sa však dotknú len klientov, kto-
rí ich nemajú zahrnuté v balíku služieb 
k bežnému účtu.

Rast a zavádzanie nových poplat-
kov hovorí aj o snahe bánk zvýšiť príj-
my z poplatkov, a tak vplývať na svoju 
ziskovosť, keďže v časoch nízkych úro-
kových sadzieb klesajú bankám úroko-
vé výnosy. Tieto zložité časy pre banky 
trvajú už dosť dlho a navyše, všetko na-
svedčuje tomu, že obrat vo vývoji úro-
kového prostredia tak skoro nepríde.

Klienti však majú viacero možností 
ako na bankových poplatkoch ušetriť. 
Mali by si predovšetkým skontrolovať 
zloženie balíka služieb k bežnému 
účtu a porovnať, ktoré zmeny budú mať 
vplyv na ich peňaženku. Klienti bánk 
si tiež môžu skontrolovať možnosti zís-
kania zľavy z poplatku za vedenie účtu, 
ktorá môže byť až do výšky 100 percent. 
Ak banke platí klient priveľa, treba si 
porovnať poplatky v iných bankách a 
zvážiť zmenu za lacnejšiu banku.

Ohlasujú sa zmeny 
cien poplatkov v bankách

» TA SR + red.

tel.: 0910 559 632 mail: info@aquabal.sk
www.aquabal.sk www.drevenebazeny.sk

s.r.o.
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Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša
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Súťaž vo videotvorbe pre začínajú-
ce talenty, ktorá úspešne funguje 
už tretí rok, ocenila najšikovnej-
ších videotvorcov, ktorí do svojich 
videí vložili veľkú dávku kreativity. 

V Nitre sa konalo slávnostné odovzdá-
vanie cien so sprievodným programom, 

výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili 
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí 
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu 
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Re-
genda s videom Neznáme číslo sa vy-
jadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež 
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že 
sošky sú vyrobené ručne a majú myš-
lienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý oso-
bitne pre RECfruit vytvoril Michal Her-
czog, žiak Školy umeleckého priemyslu 
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo 
video Holič, ktorého autorom je Mat-
thias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je 
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol 

motivovať a podporovať mladých tvor-
cov. Súťaž tohto charakteru má rozhod-
ne význam a je dôležité podporovať jej 
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku sú-
ťaže napokon obsadil Miroslav Marko 
vďaka kreatívne spracovanému videu, 
ktoré nieslo v názve aj tému tohto roč-
níka – Bola to náhoda. Víťaz napokon 
celkom trefne vyjadril myšlienku sú-
ťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť: 
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila, 
pretože na Slovensku podľa mňa nie je 
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo do-
káže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ 
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdá-
vanie cien nesie so sebou aj milý príbeh, 
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium 
v zahraničí nemohol zúčastniť samot-
ného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať 
jeho starí rodičia. „Práve takýmito veca-
mi mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem 
vám veľmi pekne,“ povedala babička 
výhercu, pričom neskrývala slzy doja-
tia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej 
vnuk v RECfruite premenil shortlist na 
1. miesto. Tri výherné videá vyberala 
odborná porota spomedzi 12 najlepších 
videí umiestnených na spomínanom 
shortliste. Okrem troch hlavných prie-
čok sa však organizátori rozhodli udeliť 
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu 
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny 
Norbert Kundrák 
si cenu odniesol za 
špeciálny prínos 
do súťaže s videom 
Neobyčajná ban-
kovka v obehu, 
pretože so svojím 
scenárom si dal 
skutočne veľkú ná-
mahu a pracoval 
precízne s viacerý-
mi časovými líniami s využitím rôznych 
miest počas natáčania. Norbert, ktorý 
nevlastní žiadnu drahú techniku po-
trebnú na natáčanie, podľa vlastných 
slov pochopil, že v skutočnosti je to 
celé o dobrom nápade či predstavivosti. 
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už 
od jej počiatku agentúra ContentFruiter, 
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video 
Accident? bolo humorným pokračo-
vaním príbehu z minulého ročníka. 
Organizátori mu udelili cenu, pretože 
vnímajú pokrok v jeho technických 
zručnostiach a takisto na Patrikovom 
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne 
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi 
sa do nej zapájajú opakovane. Roman 
Kleman (CEO agentúry) sa potešil vý-
hercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v roz-
hovore prezradil, že ho nadobudnuté 

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo, 
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto 
ročníka bola možnosť hlasovať za video 
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo 
na webe RECfruitu do konca augusta. 
To pomohol organizátorovi uskutočniť 
generálny partner celého projektu – 
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná 
výhra v pretekoch? od Marka Gerbo-
ca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa 
tak najúspešnejším v očiach verejnosti, 
nezávisle od hodnotenia poroty. Na zá-
klade pozitívnych reakcií z radov súťa-
žiacich, partnerov či ostatných ľudí, kto-
rým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu, 
organizátori veria, že práve RECfruit je 
pre mladé talenty akousi zastávkou na 
ceste za ich úspešnou kariérou režisé-
rov, kameramanov, videomarketérov či 
umelcov. 

Slovensko spoznalo ocenených mladých 
videomakerov v súťaži RECfruit  
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Jeden jediný 
hlas chýbal ku 
schváleniu záko-
na, ktorý by po-
mohol tehotným 
a týraným ženám 
a ich deťom, ktoré 

nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas 
mohol zachrániť stovky nenarode-
ných detí.

OĽANO predložilo zákon, ktorý 
mal podať pomocnú ruku tehotným 
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Zákon by prešiel, ak by fari-
zej Andrej Danko potlačil svoje ego a 
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť 
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila 
ho až natoľko, že radšej nepomohol te-
hotným a týraným matkám v núdzi a 
ich nenarodené deti hodil cez palubu.

Náš návrh posilňoval práva tehot-
ných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej 
alebo spoločenskej situácii rozhodli 
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby 
sme týmto ženám umožnili pred pô-
rodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy 
by od polovičky tehotenstva (keď už 
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli 
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli 
tak na očiach iných ľudí pred ktorými 
chcú svoje tehotenstvo skryť.

Vytváral pre ne lepšie podmienky 
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a 
neboli donútené ísť na interrupciu len 

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí. 
Zároveň sme zákonom navrhli, aby 
mohli byť tieto detičky ihneď po pô-
rode osvojené náhradnými rodičmi, 
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na 
adopciu.

Andrej Danko sa na nedávnom 
Národnom pochode za život pretŕčal 
pred kamerami a rozprával, že je za ži-
vot a chce robiť všetko preto, aby sme 
tehotným ženám a ich deťom pomohli. 
O tri dni neskôr nepodporil návrh zá-
kona, ktorý zásadne pomáha matkám 
v núdzi, tehotným a týraným matkám, 
ktoré sú tlačené do interrupcie. 

Pýtam sa preto Andreja Danka, 
či je takéto konanie v súlade s kres-
ťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva? 
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako 
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až 
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehot-
ným matkám v núdzi, 
a hodí cez palubu 
ich deti, ktoré nosia 
pod srdcom.

Najlepšie slová 
sú skutky. Dan-
ko zlyhal pri prvej 
skúške a ublížil mat-
kám v núdzi. Ukážko-
vý farizej.

Mohli sme pomôcť tehotným ženám 
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Aby šelmy žijúce v našej krajine 
prežili, je jednak potrebné chrániť 
územie na ktorom žijú a rovnako aj 
cesty, po ktorých sa pohybujú. Ka-
diaľ vedú migračné cesty veľkých 
šeliem ale i to, aká je úmrtnosť 
zvierat na cestách a železniciach 
vo vybraných územiach, zisťovali 
experti v projekte TRANSGREEN. 
Aj vďaka tomu ochranári poznajú 
posledné miesta, ktoré treba chrá-
niť, aby sme umožnili zvieratám 
putovať krajinou.

Niektorým migračným koridorom 
hrozí zastavanie, iné blokujú ploty, ale-
bo ich pretínajú cesty a pri ich prechode 
zvieratá zomierajú. Medzinárodný pro-
jekt TRANSGREEN popisuje migračné 
koridory vo vybraných chránených 
územiach v piatich krajinách, pričom 
na Slovensku sledovali ochranári úmrt-
nosť živočíchov na cestách a železnici a 
monitorovali migráciu na severe v Chrá-
nenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce, 
v CHKO Strážovské vrchy a v Národnom 
parku (NP) Malá Fatra a na juhu v CHKO 
Cerová Vrchovina, CHKO Vihorlat a v 
NP Slovenský kras.

Migračné koridory sú dôležité
Odborníci hovoria, že pre prežitie 

šeliem ako vlk, rys či medveď nie je dô-
ležité chrániť len izolované územia ako 
napríklad národné parky, ale i migračné 
koridory teda zvieracie cesty medzi tý-
mito územiami. „Pri výstavbe na severe 
Slovenska sa na ich ochranu veľmi ne-
myslelo. Projekt TRANSGREEN upozor-
ňuje na posledné koridory, ktoré sa tu 
zachovali. Ich ochrana je zásadná pre 
udržanie migrácie a zachovanie genetic-
kej obnovy populácií. Na juhu Slovenska 
je výstavba rýchlostnej cesty v príprave 
a je dobré, že vieme, na ktoré migračné 
koridory treba brať ohľad,“ hovorí Miro-
slava Plassmann, riaditeľka WWF Slo-
vensko, teda medzinárodnej mimovlád-
nej organizácie podporujúcej ochranu, 
výskum a obnovu životného prostredia, 
ktorá projekt koordinovala a na Sloven-
sku spolupracovala so Štátnou ochranou 
prírody Slovenskej republiky, Národnou 
diaľničnou spoločnosťou a urbanistami 

zo Slovenskej technickej univerzity.

Na severe je migrácia ťažká
„Rozvoj osídlenia vždy prebiehal aj v 

údolí riek. A ak sa pozrieme na mapu, 
vidíme, že údolia riek Kysuca a Bystrica 
sú územia s takmer súvislou zástavbou. 
Údolím Kysuce od Žiliny až po hranice 
s Poľskom vedie aj frekventovaná cesta 
I/11, železnica a stavia sa diaľnica. Tieto 
bariéry výrazne sťažujú priechodnosť 
krajiny. Posledné ako-tak priechodné 
koridory, zostali pri obciach Povina, 
Oščadnica či Svrčinovec, kde má stáť 
zelený most pre zvieratá. Zastavaná je i 
Bystrická dolina v smere na Oravu, kde 
je kľúčový koridor pri Klubine. Veľmi by 
sme uvítali, keby nebola ochrana bioko-
ridorov boj, ale samozrejmosť,“ hovorí 
Peter Drengubiak z CHKO Kysuce. Cesta-
mi a železnicou je obkolesený i NP Malá 
Fatra. „Na cestách a železniciach v okolí 
NP Malá Fatra bolo od roku 1997 dopo-
siaľ zabitých 50 medveďov, v roku 2019 
je už šesť medveďov. Význam dopravnej 
mortality naznačuje fakt, že takýto spô-
sob usmrtenia predstavuje takmer 43 % 
zo všetkej známej mortality. Kritickými 
miestami na ceste I/18 sú oblasti medzi 
Turanmi a Šútovom, Dubná skala, Do-
mašín. Vlaky zabíjajú medvede najčas-

tejšie v k.ú. Nezbudská Lúčka, v blízkos-
ti Strečna. Okrem medveďov evidujeme 
6 zrazených rysov a 2 vlkov,“ hovorí 
riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Ka-

laš. Podľa posledných údajov Slovenskej 
správy ciest za rok 2015 prejde pod Streč-
nom takmer 27-tisíc áut za 24 hodín. Ta-
kéto čísla sú podľa odborníkov pre zvie-
ratá už neprekonateľnou bariérou.

Na juhu pribúda zástavba a ploty
Na juhu Slovenska sú bariérami cesty 

I/16 zo Zvolena cez Rožňavu do Košíc 
a I/19 z Košíc do Vyšného Nemeckého. 

Mnohými úsekmi prejde aj deväťtisíc áut 
za 24 hodín. A plánuje sa tu rýchlostná 
cesta. Ako ukazujú výsledky projektu, 
bariérami sú i rozširujúca sa zástavba, 
rozsiahle polia, kde migrujúce zvieratá 
nenachádzajú úkryty a novým fenomé-
nom sú tiež ploty okolo pozemkov. V NP 

8 koridorov a priechodnosť viacerých 
ohrozuje práve oplotenie. „V prípade 
koridoru pri Krásnohorskom podhradí 
na nebezpečenstvo zrážky so zvierata-
mi upozorňuje dopravné značenie „Po-
zor, zver“. Minulý rok bol koridor sčasti 
oplotený, čo rieši bezpečnosť, ale nerieši 
migráciu zvierat. Aj počas dňa je pri tejto 
novej bariére možné sledovať veľké stá-
da kopytníkov, ktoré čakajú na možnosť 
bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. 
Pri biokoridoroch Soroška či Zádiel sú 
tiež na ceste z bezpečnostných dôvodov 
zvodidlá, no tie rovnako sťažujú migrá-
ciu,“ hovorí Milan Olekšák zo Správy 

NP Slovenský kras. Csaba Balázs z CHO 
Cerová vrchovina objasňuje, že región 
má teraz príležitosť naplánovať celý sys-
tém migračných koridorov pre zvieratá v 
primeranej hustote a tak, aby bol naozaj 
funkčný, „aby populácia zvierat na jed-
nej ani druhej strane nechátrala, pretože 
ak hovoríme o poklese biodiverzity, tak 
rast výstavby je významným faktorom a 
vyhynutie druhu je v najhorších prípa-
doch nenávratný proces,“ dodáva Balázs.

Smutná štatistika a
potreba ekoduktov

Železničná spoločnosť Slovensko 
eviduje za uplynulý rok 857 zrážok so 
zverou. Uvádzajú, že to je o 38 menej 
ako pred rokom, hoci najazdili o milión 
vlakokilometrov viac. Pokles pripisujú 
tomu, že začali používať píšťalky s ul-
trazvukom. Policajné údaje sú v tomto 
podhodnotené, nakoľko evidujú len prí-
pady, kde vznikla väčšia škodová uda-
losť, je ich 76 v minulom roku, zomreli 
pri nich dvaja ľudia, deviati utrpeli ťaž-
ké zranenie a následky na zdraví si nesie 
42 ľudí. Na cestách však reálne zomrie 
zvierat oveľa viac. Evidované sú zväčša 
len zrážky s väčšími zvieratami, pri kto-
rých vznikla škoda, či už napríklad so 
šelmami, diviakmi či srnami, prípadne 
vtákmi či netopiermi. Na cestách však 
zomrú i tisíce menších zvierat ako žaby 
či plazy. Národná diaľničná spoločnosť 
sa snaží nehodám predchádzať tak, že 
oplotila všetky diaľnice. Pre zachova-
nie migrácie je však dôležité, aby ploty 
viedli zvieratá k ekoduktom, čiže zele-
ným mostom, podchodom či viaduk-
tom, ktoré pod diaľnicou zachovávajú 
prírodnú krajinu. Na Slovensku máme 
pritom len tri ekodukty a to na D1 Men-
gusovce – Lučivná a Mengusovce – Já-
novce a na D2 Moravský Sv. Ján. Pláno-
vaný je jeden pri Svrčinovci a niekoľko 
na juhu krajiny. Ešte dôležitejšie je však 
poznať migračné koridory včas, už pred 
výstavbou ciest a rozširovaním miest a 
obcí, a práve na poznanie týchto zviera-
cích ciest sa chcú ochranári sústrediť v 
novom projekte ConnectGREEN. 

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Tisícky zvierat zomrie ročne na našich cestách a železniciach

Zmapovali migračné koridory zvierat

Migrácia zvierat cez cestu medzi obcami Dubové a Budiš           foto autor Mária Apfelová

Ekodukt Moravský svätý Ján                                                    foto zdroj WWF Slovensko

Ekodukt Mengusovce - Janovce                                                   foto autor Václav Hlaváč

PrÍrOdaniTrianSKO
9
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Počet akútnych respiračných ocho-
rení sa každoročne po prázdninách 
výrazne zvýši, pričom najväčšiu 
skupinu chorých tvoria päťročné 
deti. Schopnosť ich organizmu odo-
lávať rôznym patogénom ešte nie 
je dostatočne vyvinutá a po nástu-
pe do škôlky ochorejú aj viackrát. 
Najjednoduchšia prevencia je časté 
umývanie rúk. Naučte deti hygie-
nickým návykom, môžu predísť res-
piračným ochoreniam, zažívacím 
ťažkostiam, aj hepatitíde typu A. 

Deti si radi dávajú do úst hračky 
alebo iné predmety, všetko skúmajú, 
a tak sa ľahko do organizmu dostanú 
rôzne patogény. Reakcia imunitného 
systému dieťaťa na primárnu infekciu, 
s ktorou sa ešte nestretlo býva prud-
ká, odolnosť získa až po určitom čase, 
keď si organizmus zvykne na bakteri-
álnu flóru, ktorá sa vytvorí v kolektí-
ve. Priebeh ochorenia potom už nie je 
taký závažný a zmierni sa aj početnosť 
ochorení. 

Najjednoduchšou prevenciou je 
časté umývanie rúk, až 80 percent in-
fekcií sa šíri špinavými rukami. Obra-
nyschopnosť organizmu posilní aj 
pravidelný pohyb, zdravá strava, pre-
dovšetkým dostatok zeleniny a ovocia. 
„Najúčinnejšiou prevenciou proti in-
fekčným preventabilným ochoreniam 
je očkovanie dieťaťa v rámci povinného 

očkovania zodpovedajúce jeho veku a 
podľa očkovacieho kalendára,“ zdôraz-
ňuje docentka Jana Hamade.

V škôlke môže byť podľa zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov umiestnené iba 
dieťa, ktoré neprejavuje príznaky pre-
nosného ochorenia. Každý deň musí 
zodpovedná osoba zistiť zdravotný 
stav detí. Dieťa, u ktorého je podozre-
nie, že je choré, prijme iba na základe 
vyšetrenia jeho zdravotného stavu prí-
slušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa 
príznaky akútneho prenosného ocho-
renia prejavia u dieťaťa počas dňa, 
musí zodpovedná osoba dieťa izolovať 
od ostatných, zabezpečiť nad ním do-
časný dohľad a okamžite informovať 
jeho zákonného zástupcu.
Prevencia proti vírusom 
a baktériám:

Dôkladné a časté umývanie rúk, 
dostatok vitamínov, minerálov a sto-
pových prvkov v strave, zdravé nápoje, 
každodenný pohyb.
Najčastejšie detské ochorenia:

Zápaly horných dýchacích ciest, šar-
lach, hnačkové ochorenia, ovčie kiah-
ne.

Chráňte deti 
pred infekčnými ochoreniami

» Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže 
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Reštaurácia Gloria
vo Veľkom Záluží

prijme
do TPPšikovného / šikovnú

ČAŠNÍKA
ČAŠNÍČKU
plat 900€ v čistom

45
-0

28
2

51
-0
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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

Platové podmienky: 
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

z Nitry a okolia.

72
119

02
47

 

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83
-0
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

» Prečo majú politici 
také vysoké platy?
Predsa nebudú hrať di-
vadlo zadarmo!

» Aký je rozdiel medzi 
našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí 
vymlátiť, inak pomrie-
me od hladu.

» Viete prečo niektorí 
politici nikdy nemajú 
chrípku?
Aj vírusy majú svoju hr-
dosť.

» Prečo majú včely 
med?
- Lebo majú kráľovnú, 
keby mali premiéra, tiež 
by mali iba sľuby.

» Päť pravidiel politické-
ho života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, 
tak nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a 
píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, pí-
šeš a odpisuješ, tak sa 
nečuduj!

Vtipy
politické



NR-19-39 strana- 11

zaMeSTnanieniTrianSKO
11

Hľadáme

ÚČTOVNÍČKU
na podvojné účtovníctvo a súvisiacu agendu

Neváhajte a kontaktujte nás: ekonomka@aneko.sk

Ponúkame zaujímavé ohodnotenie a
príjemné pracovné prostredie.
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MONTUJ
OKNÁ a DVERE

priamo pre výrobcu

expedícia@aneko.sk 0911 131 779

MONTÁŽNIKOVHľadáme
šikovných a

     zodpovedných

Mzda:
760 € + dohoda

Kontakt:
0905 741 150

PRAKTICKÚ
SESTRU

prijme

Ambulancia v Nitre

45
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Prijmeme
zamestnancov

manuálna práca
plnenie betónových foriem

Pracovná doba
PON-PIA 06:00-14:30

Mzda 4,04 EUR/hod.
+ dochádzkový bonus 100 Eur

Strava alebo stravné lístky
0905 917 308

Mahax Slovakia, s.r.o. 23
-0

00
5

Prijmeme
šikovných brigádnikov
na ranné zmeny v Krškanoch

na dohodu od pon-pia
Ide o manuálnu prácu

v tlačiarňach
práca je vhodná pre mužov
Mzda 3,50€/hod. brutto

0905 917 308
Mahax Slovakia, s.r.o.

23
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Prijmeme
operátora do výroby

na TPP priamo v NR
práca vhodná pre muža

Mzda 560€/brutto
+ príplatky 154€

0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

23
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0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

HĽADÁTE STABILNÚ PRÁCU V LOGISTIKE? PRIDAJTE SA DO NÁŠHO TÍMU.

Viac informácií:

PICKER
 

možný mesačný hrubý zárobok:                 
 
 

doprava ZADARMO
dvojzmenná prevádzka

 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

ŠAĽA utorky, 8.10. a 15.10.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1

NOVÉ ZÁMKY  pondelky, 7.10. a 14.10. 2019 o 12:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

NITRA vždy v utorok o 09:00 a vo štvrtok o 14:00
 pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19

Nie podtrž-
ník, ale podčiarkovník.

Slovenčina naša
www.regionpress.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

34
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

32
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33
-0

03
2

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

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

85
_0
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PRÁCA V ČR

85
_0
66
0

s.r.o.

PRÁCA PRE 
STOLÁROV 
V NEMECKU

Ubytovanie a doprava zdarma

Potrebný nemecký jazyk

Práca na trvalý pracovný pomer, 

PLAT: 2800€ netto

0948 754 727
0940 610 120

job.royceagency@gmail.com


