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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

všeobecný lekár pre dospelých

ŠPITÁLSKA 13,
NITRA
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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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Hviezdoslavova trieda 643, Nitra (vedľa predajne BILLA na Klokočine)
Otváracie hodiny: Po - Pia 8:30 - 18:30 So 8:30 - 18:00 Ne 8:30 - 14:00

DETSKÝ VÝPREDAJ

-40%
NA DETS. TEXTIL A

DETS.  PYŽAMÁ
AKCIA PLATÍ od 1.10.2019 do 31.10.2019 45
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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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0907 652 710
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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ponúkam

DO PRENÁJMU

GARSÓNKU
aj ako kanceláriu

Damborského ul.

250€/mes.
0911 738 329

45
-0

28
7

76
-0

04
6

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

SMALTOVANIE
VANÍ

0905 358 906 45
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ODSTÚPIME
možnosť ponechania kompletného

vybavenia alebo iba jeho časti

ZABEHNUTÝ BAR
v Kolíňanoch

0905 390 013
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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NITRIANSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Veronika Baumajsterová 0910 851 307
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)

Už to ani neprekvapuje

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Jeden nominant moci stavia chatu 
v jednom národnom parku, iný zas 
rekonštruuje chatu v inom národ-
nom parku. Ďalší, po ktorom dnes 
už ani pes neštekne, zas býva v srd-
ci ďalšieho národného parku. Asi to 
bude nejaká epidémia. Nejaká ob-
sesia národnými parkmi.

Teda, nie tak ich krásou, jedineč-
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta-
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich 
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národ-
ných parkoch logicky zakázané, ak nej-
de o stavby vo všeobecnom záujme ob-
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú 
vybavené všetko v súlade so zákonom.

Postav si chatu v národnom parku, 
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž, 
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet-
ko, že si pozemský boh! Že zákony, 
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo-
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný 
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo 
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe-
niaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.

Nie, neprekvapuje to. Ak niečo 
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu-
ďom pravidelne každé štyri roky časť z 
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo ro-
biť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie 
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony. 
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi 
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom 
stupni platia obmedzenia, na tom 
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho 
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v 
národnom parku, druhý, z toho nižšie-
ho, sa teší, že v susednej dedine našiel 
prácu na dva týždne. V stredoveku boli 
na Slovensku poddaní. Dnes máme 
akúsi novú spoločenskú vrstvu – nad-
daných. Predaných. Zapredaných. 
Moci a majetku a neobmedzenosti, 
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj 
všetkým nám takéto konštatovanie vy-
hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali 
všade okolo nás predstavitelia boľše-
vickej moci ako smreky počas víchrice. 
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les. 
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie 
„spoločensko-politických“ 
zmien. Treba si položiť 
otázku, čo sa vlastne v 
otázke vnímania a prí-
stupu k moci , ako aj jej 
výkonu odvtedy zme-
nilo.

Všetko dobré -

9

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,90 € / ks
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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

37
-0

02
5

07
-0

14
5

OVOCNÉ SADY Horné Lefantovce - Ondrej Ťažár

ponúka na predaj

JABLKÁ
Začiatok predaja 24. septembra
Po - So od 09:00 do 18:00 hod.
Nedeľa ZATVORENÉ

ul. Sadová, Horné Lefantovce
tel.: 0903 286 993, e-mail: ondrejtazar@centrum.sk
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

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

  
 

  
• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

predaj jabĺk,
jabĺk na kvas,

jablkového
a slivkového kvasu

ceny od 89 € 0910 559 632
info@aquabal.sk
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OČNÁ OPTIKA EVA MLYNEKOVÁ

Štefánikova 57
oproti býv. OD PRIOR

0901 701 267

Pobočka NITRA
Čajkovského 46
oproti Kauflandu

0904 609 062

Medicínske centrum
NITRA KLOKOČINA

Cabaj 212
0901 710 426

Pobočka
Cabaj - Čápor

Hlavná 14
0901 701 267

NOVÁ Pobočka
VRÁBLE

PREVÁDZKY:

Očná Optika
Mlyneková

v Októbri

MERIAME ZRAK

ZDARMA
(Meranie vykonávame iba osobám

starším ako 15 rokov)
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Stalo sa nepísaným pravidlom, že 
hneď po odkúpení bytu do osob-
ného vlastníctva prichádza aj všet-
ko, spojené s jeho rekonštrukciou. 
Vlastník si často všetky práce musí 
urobiť sám. 

Nie všetci vlastníci bytov však po-
znajú aj právne podmienky stavebných 
úprav v byte a často ich robia bez komu-
nikácie so správcom domu alebo spolo-
čenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení 
na stavebnom úrade ani nehovoriac.

Vlastník si po odkúpení bytu zväč-
ša myslí, že si vo vlastnom byte môže 
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak. 
Je potrebné si uvedomiť, že byt je sú-
časťou bytového domu, konštrukč-
né prvky bytu sú konštrukčnými 
prvkami celého domu a naopak. To 
znamená, že zásah do konštrukčného 
prvku bytu má v menšom alebo väč-
šom rozsahu vplyv na všetky ostatné 
konštrukčné prvky v dome. Ústava 
Slovenskej republiky chráni majetko-
vé práva jednotlivca, avšak iba do tej 
miery, kým neohrozujú majetok iných 
občanov, čo je v bytovom dome celkom 
reálnym a častým úkazom. Vlastník 
bytu je podielovým spoluvlastníkom 

spoločných častí a zariadení domu, prí-
slušenstva, zastavaného a priľahlého 
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a 
povinnosti ustanovené zákonom. 

Povinnosti vlastníka 
k stavebnému úradu

Vlastník bytu, ktorý pripravuje ob-
novu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek 
stavebné úpravy v byte, si musí byť 
vedomý toho, že niektoré zásahy je 
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a 
pri niektorých potrebuje požiadať sta-
vebný úrad o rozhodnutie o povolení 
stavebných úprav. Ak zasahuje do nos-
ných stavebných konštrukcií, potre-
buje aj posudok oprávneného statika. 
Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v 
pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a 
zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol 
prípadným problémom.

Ak vlastník bytu realizuje úpravy v 
byte, ktoré podliehajú ohlasovacej po-
vinnosti alebo stavebnému povoleniu, 
musí v prvom rade požiadať o vyjad-
renie k stavebným úpravám správcu 
domu alebo predsedu spoločenstva.

Pokračovanie nabudúce.

Začíname s rekonštrukciou bytu I.

» red

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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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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www.tof isa.sk

UPRATOVANIE

BYTOVÝCH DOMOV

FIREMNÝCH PRIESTOROV
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•zvárané systémy
•bariérové ploty

OPLOTENIE POZEMKOV
VŠETKÝCH DRUHOV

stierky domov
stavebná èinnosś 0918 142 821+
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INZERCIA
0905 400 025
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S vlastníctvom pozemkov je spojených 
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý 
vlastník je oprávnený nakladať s vecou, 
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho 
uváženia. 

Vlastník má okrem oprávnení v súvis-
losti s jeho pozemkom i určité obmedzenia, 
pretože nesmie neprimerane zasahovať do 
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdia-
lenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú 
povinnosť, aby nad mieru primeranú pome-
rom neobťažoval iného alebo nekonal niečo, 
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných. 
V susedských vzťahoch vznikajú z takých-
to obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv 
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy 
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvo-
rí ich súhrn právnych noriem upravujúcich 
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým 
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľnos-
tí, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok. 

Medzi subjekty susedských vzťahov mož-
no zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a 
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku 
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok. 
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhod-
nutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí 
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií. 
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako 
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na 
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia 
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní 
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnu-
teľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to 

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a 
stavieb, môže súd po zistení stanoviska prí-
slušného stavebného úradu rozhodnúť, že 
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok 
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však 
nie je súd viazaný a aj napriek negatívne-
mu stanovisku môže rozhodnúť v prospech 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie 
požiadal. Individuálne posúdenie potreby 
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy 
pozemku, jeho využívania, susedských 
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zria-
denia plotu môže byť zamedzenie susedovi 
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať 
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd 
povinný skúmať, či dochádza, respektíve 
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu 
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom 
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na 
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do 
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad 
sa na záhradu takejto osoby dostávajú 
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré 
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je pod-
ľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na 
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby 
postačuje ohlásenie takejto stavby.

Oplotenie pozemkov, 
právo či povinnosť?

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

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

Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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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%

 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
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Nie 
navolili, ale zvolili. 

Slovenčina naša

Nie 
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenčina naša

WWW.REGIONPRESS.SK
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZM medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZM 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, ZM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »Predám ma-
lotraktor, tel.: 0918 344 798

»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 300 kg hrozna riz-
ling, tel.: 0949 436 117

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ODKÚPIM 
KROJE, MINCE, BANKOVKY, 
VYZNAMENANIA, VOJENSKÉ, 
HELMY, PRILBY, ČAPICE, UNI-
FORMY, OPASKY, PRACKY Z 
OPASKOV, BODÁKY, HODIN-
KY A INÉ, tel.: 0903 868 361 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI 
A ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918 
439 124

»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 »Hľadám dis-
kr. Ženu, tel.: 0911 348 696

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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Čitateľka Jana (45) má problém s väč-
ším bruchom, ktoré začalo zväčšovať 
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy 
nemala žiadny problém s postavou. 
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľu-
buje pivo. Každý pondelok drží pôst 
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má 
sedavé zamestnanie - je asistentka. 

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväč-

ša geneticky. Ženy majú sklon ukladať 
tuk do oblasti stehien a zadku a až po-
tom v oblasti brucha. Tento typ sa pod-
ľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva 
hruškovitý, alebo odborne ženský - gy-
noidný. Muži ukladajú tuk najprv do 
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme 
o jablkovom - androidnom type. Ale že 
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany, 
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým 
v oblasti brucha - a nielen v podkoží, 
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z 
dlhodobého zdravotného hľadiska je 
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tuč-
note je hormonálne aktívny a hrozí via-
cerými ochoreniami hormonálnymi, 
metabolickými a postihnutím srdcovo-
-cievneho systému. Je dôležité rýchlo 
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles 
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie ob-
vodu pásu o 1cm.

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim. 

Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj 
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemia-
ky, ryžu -  prílohy. Veľa energie je aj v 
tučných smotanových výrobkoch. 

2. Denne by sa malo skonzumovať 
asi 75 g bielkovín rozložených počas 
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa, 
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu. 

3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dres-
singov s obsahom tuku), ktoré sa majú 
stať hlavnou súčasťou potravy.

4. Obmedziť sladké nápoje a aj alko-
hol. Gram alkoholu poskytuje približne 
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí 
medzi nápoje s vysokým obsahom 
energie - preto u konzumentov sa hovo-
rí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov 
a vlastne je to androidný - jablkový typ 
obezity).

5. Zaradiť do programu cvičenie a 
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen pre-
bytočná energia, ale aj tvaruje postava.

Nepoznám nikoho, komu nadvá-
ha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zly-
hávajú na nedostatku pevnej vôle. 
Preto Jane držím palce 
v  začatom boji, veľa 
odvahy a hlavne vytr-
valosť.

Ako na rastúce bruško

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

metabolizmu a výživy
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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 
bizardný, ale bizarný.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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Odmalička mám vzťah k životnému 
prostrediu. Už pred nežnou revolú-
cie sme sa v škole učili o jeho znečis-
ťovaní. Preto nepotrebujem medi-
álne známu aktivistku-tínedžerku, 
aby ma primäla k rozmýšľaniu o 
klíme, ktorá sa citeľne mení. 

Avšak, rešpektujem ju za to, že  sve-
tovo otvorila veľmi dôležitú tému a 
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný 
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí 
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa 
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec 
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivi-
zovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili 
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj 
rovnocennom svete rozhoduje, či preži-
jeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek 
všetkému a svojim osobným problé-
mom vytrvala, až si jej tému všimli. 

Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi, 
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo 
sveta dospelých (!), neraz od osobnos-
tí, ktoré smerujú násťročnej aktivistke. 
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizova-
ným nacistom, čo je až nechutné. Je to 
odplata za to, že podráždila bohaté fir-
my, politikov, šejkov, ktorí žijú zo zne-
čisťovania planéty. Podráždila ich šíre-
ním strachu z toho, čo bude. Ak sa nič 
nezmení, už naše deti zažijú katastro-
fálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ni-
čivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži 
sledujeme deň čo deň. Chodenie do 
školy sa popri týchto problémoch javí 
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené 
„blicovanie“ žiakov práve počas školy 
- ide o štrajk za budúcnosť narodených 
i nenarodených.

Výsmech mladej a spravodlivo 
nahnevanej Grétky či iných mladých 
účastníkov zelených protestov je naj-
väčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovo-
ríme o tom, že mládež je pasívna, že 
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký 
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú 
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som 
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o 
osude planéty, povedal by som im bez 
cenzúry expresívnejšie vety, ako vy-
slovila Gréta. Pretože ochrana prírody 
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné, 
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny 
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme 
elektrinu a teplo, neprežijeme bez ché-
mie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mla-
dí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu 
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom 
práve ten štát trpí zmenami klímy, je 
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne 
a už zasahuje celý svet.

Iba chudák sa smeje aktivistom, 
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je 
predvídanie jednoduché. Preto sa ja 
smejem schválne zaslepeným, kto-
rí kreslia budúcnosť bez prírodného 
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v 
mene ľudstva...  

Zelené protesty

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

45
-0

01
6

45
-0

02
9

KRTKOVANIE
A ČISTENIE KANALIZÁCIE

MONITORING KANALIZÁCIE
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA,
HRDZE A NEČISTÔT Z VODOVODOV A

PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV

0907 736 169NITRA

KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz stavebného
odpadu a preprava
materiálov kontajnermi

Peter Varga 0911 566 902
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DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

ROBÍME IHNEĎ,

NEÚČTUJEME CESTU

0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk
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Posilnite počas chrípkovej sezóny 
obranyschopnosť svojho organizmu 
dopĺňaním vitamínov, pravidelným 
pohybom i dôkladným umývaním rúk. 
Dodržiavajte zásady prevencie na ve-
rejných priestranstvách, na pracovis-
kách, vo výchovno-vzdelávacích zaria-
deniach a doma. 

Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí 
ako sú seniori, osoby so závažnými chronic-
kými ochoreniami, s oslabenou imunitou, 
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je 
najúčinnejším spôsobom prevencie očkova-
nie proti chrípke.

Dopĺňajte vitamín C, čistotu 
rúk zdôrazňujte najmä deťom

Obranyschopnosť organizmu, vrátane 
detského, možno počas chrípkovej sezóny 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, 
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – kom-
plexu. Získate ich konzumáciou dostatoč-
ného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a 
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vybe-
rať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín 
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, 
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie 
celkovej  odolnosti organizmu sa odporúča 
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v po-
dobe cvičenia a každodenného pobytu na 
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok 

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primera-
ne počasiu.

Ohľaduplnosť 
a preventívna hygiena

Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky 
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú 
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v 
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochra-
nu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti, 
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrec-

koviek, ktoré po použití zahodia do koša. 
V miestnostiach na pracovisku, vo výchov-
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba 
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V 
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné 

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou 
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria-
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta-

poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle 
ochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektí-
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Rada hlavného hygienika
„Dôkladným umývaním rúk zabraňuje-

me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane 
chrípky a jej podobných ochorení. Umýva-
nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo 
veľkej miere predísť rozšíreniu respirač-
ných infekcií, rovnako ako hnačkových 
ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky 
prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 

až 12 hodín, na hladkých (neporéznych) 
povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín. 
Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie 

rúk medzi základné formy prevencie chríp-
ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik 
Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť 

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa

Chirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriad-
ne dôležité dbať na čistotu rúk, pripo-
mínajte to neustále aj deťom. Ruky si 
umývajte čo najčastejšie, aj po použití 
jednorazovej vreckovky, a to teplou 
vodou a mydlom. V prípade núdze 
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély 
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chr-
bát rúk, priestor medzi prstami aj za 
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí 
použite jednorazovú utierku alebo 
čistý uterák. 

Upratovanie navlhko 
V domácnosti sa počas chrípko-
vej sezóny odporúča upratovanie 
„navlhko“, teda s použitím dezin-
fekčných prostriedkov s obsahom 
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú-
čeniny, chlóhexidínu či jódu.
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Myslíte si, že 
by mali mať dvaja 
transexuáli či bi-
sexuáli právo na 
adopciu detí? Ja 
teda nie a prizná-
vam, že si to ani 

len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré 
zaviedli registrované partnerstvá tých-
to osôb, zvyčajne následne zaviedli aj 
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivde-
ní voči normálnym manželom. Preto sa 
zavedenie registrovaných partnerstiev 
považuje za predvoj pre adopcie homo-
sexuálov.

O to väčšie prekvapenie pre mňa je 
to, že samotný predseda KDH Alojz Hli-
na prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU 
s návrhom, ktorý im umožní registrova-
né partnerstvá na Slovensku presadiť. 
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov 
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto 
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne 
tvári hluché a slepé.

Slovenskí liberáli sa dlhé roky 
snažia o presadenie registrovaných 
partnerstiev homosexuálov, ale vždy 
im v tom predsedovia KDH dokázali 
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa 
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť 
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú, 
nech si teda návrh na partnerstvá pred-
ložia ako poslanecký návrh zákona 
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH 

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách 

konečne vznikne vytúžená vláda, bude 
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup 
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí 
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda 
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a 
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že ta-
kéto móresy nehrozia, si ideme vopred 
rozbiť budúcu vládu?

Druhá stránka veci je, že voliči 
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči 
na Slovensku sa cítia týmto prístupom 
predsedu KDH zradení, hodení cez pa-
lubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes 
prednejšie, aby sa bratríčkoval s libe-
rálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku 
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slo-
venských kresťanov a konzervatívcov.

Ak sa Alojz Hlina nespamätá a ne-
vypovie svoju ponuku voči liberálom z 
PS/SPOLU, môže to KDH 
úplne zničiť a doplatí 
na to celé Slovensko, 
lebo KDH sa znova 
do parlamentu ne-
dostane. Už dnes 
je KDH o 2% slab-
šie, ako pred štyrmi 
rokmi pred voľbami. 
Alojz, spamätaj sa!

Prečo KDH pomáha liberálom 
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+
ZADARMO

0905 400 025

1 000 ks len za 33 € bez DPH

Lacne-vizitky.sk

Nie 
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

Slovenčina naša
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Ak chcete požiadať o dôchodok, 
nemusíte preto vystáť na Sociálnej 
poisťovni rad. Máte možnosť ob-
jednať si termín on-line a prísť na 
konkrétny čas.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli 
dôchodkový vek alebo sa k nemu už 
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v po-
bočke Sociálnej poisťovne a objednať 
si termín spísania žiadosti o dôchodok 
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníc-
tvom rezervačného systému na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka 
tomuto systému si poistenec rezervuje 
presný termín návštevy a prostredníc-
tvom mailu dostane informáciu nielen 
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho 
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude 
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder, 
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu
Po kliknutí na stránke Sociálnej po-

isťovne, si vyberiete agendu, ktorú po-
trebuje vybaviť, následne zadáte názov 
svojej obce, tam kde máte trvalé byd-
lisko a systém vám ponúkne najbližšie 
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po 
zadaní dátumu a presného času systém 
potvrdí termín návštevy a meno pracov-
níka, ktorý bude danú vec riešiť a dosta-
nete aj poučenie o tom, aké doklady si 
treba priniesť. „Rezervačný systém So-
ciálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla 
vo všetkých pobočkách v polovici janu-
ára tohto roku a už ho využilo takmer 
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda 
14 964 si rezervovalo termín práve na 
spísanie žiadosti o starobný dôchodok, 
ďalších 3 851 sa touto formou objedna-
lo na spísanie predčasného starobného 
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.

Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta-

robného dôchodku v pobočke Sociálnej 
poisťovne potrebujete nasledovné do-
klady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda vý-
učný list, maturitné vysvedčenie, dip-
lom a podobne alebo potvrdenie školy 
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré 
nebolo predpísaným spôsobom ukon-
čené, 
-vojenská knižka alebo doklad vydaný 
príslušnou vojenskou správou, 
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie 
príslušného orgánu, na základe ktoré-
ho bolo dieťa prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V 
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnu-
tím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný 
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo 
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, 
je potrebné predložiť aj doklad preuka-
zujúci trvanie takéhoto obdobia a to v 
prípade, ak sa žiada o uznanie starostli-
vosti o deti alebo výchovy dieťaťa, 
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v 
ktorých občan bol evidovaný v evidencii 
nezamestnaných občanov hľadajúcich 
zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
poberal podporu v nezamestnanosti v 
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 
2003, 
-hodnoverný doklad najmä evidenčný 
list dôchodkového zabezpečenia, po-
tvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho 
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, 
odkedy dokedy trvalo zamestnanie, 
-potvrdenie zamestnávateľa o období 
zamestnania pred 1. májom 1990 v štá-
toch, s ktorými Slovenská republika 
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o 
sociálnom zabezpečení. 

Posúdenie nároku 
na minimálny dôchodok

Pri posúdení nároku na minimálny 
dôchodok okrem uvedených dokladov 
je potrebné aj:

-potvrdenie príslušných inštitúcií o 
sume dôchodku vyplácaného z cudziny, 
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada 
priznať starobný dôchodok, ak sa žiada-
teľovi vypláca dôchodok z cudziny, 
-potvrdenie príslušných inštitúcií o ob-
dobiach poistenia získaných v cudzine, 
ak ich žiadateľ získal. 
-Evidenčný list dôchodkového poistenia 
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude 
naďalej zamestnaný u toho istého za-
mestnávateľa aj po dátume, od ktorého 
žiada starobný dôchodok.

Aké potvrdenia ešte 
môžu byť potrebné?
V niektorých prípadoch, môže sociálna 
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady:
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume do-
siahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru 
zhodnotenej na účely výsluhového dô-
chodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociál-
neho zabezpečenia ministerstva alebo 
Vojenského úradu sociálneho zabezpe-
čenia
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v 
hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok 
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi 
-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo 
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vyko-
naných zrážok zo mzdy 

O starobný dôchodok 
môžete požiadať aj spätne

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, ne-
musíte hneď požiadať o dôchodok. Mô-
žete naďalej pracovať bez toho, aby ste 
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom 
čase rozhodnete požiadať o dôchodok, 
môžete oň požiadať aj spätne. „Vypla-

tený však poistencovi môže byť najviac 
tri roky spätne od podania žiadosti o 
dôchodok, avšak len za obdobie po do-
vŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje 
hovorca.

Príklad: Ak ste napríklad dôchod-
kový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a 
o dôchodok požiadali v tomto roku 20. 
septembra 2019 so spätnou platnosťou, 
bude vám vyplatený iba od 20. septem-
bra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Kto môže poberať viac 
starobných dôchodkov?

Ak ste pracovali v cudzine, môžete 
poberať aj viac starobných dôchod-
kov. Nárok na starobný dôchodok vám 
môže pritom vzniknúť z každej krajiny, 
kde ste pracovali a odvádzali poistné. 
Ak máte bydlisko na území Slovenskej 
republiky a boli ste dôchodkovo pois-
tený teda zabezpečený v štáte, na ktorý 
sa vzťahujú koordinačné nariadenia 
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým 
má Slovenská republika uzatvorenú 
medzinárodnú zmluvu o sociálnom 
zabezpečení, máte možnosť požiadať o 
priznanie dôchodku aj z týchto štátov 
priamo v príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna 
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku 
na dôchodok a jeho výplatu z dôchod-
kového poistenia Slovenskej republiky 
a súčasne uplatní nárok na dôchodok 
z dôchodkového poistenia u nositeľa 
sociálneho zabezpečenia v daných štá-
toch. Tí potom rozhodnú o nároku na 
dôchodok z ich dôchodkového poiste-
nia. Toto dôchodkové poistenie však 
musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“ 
dodáva P. Višváder.

Príklad: Takže dôchodca, ktorý 
pracoval na Slovensku a tiež naprí-
klad v Rakúsku, v oboch štátoch spl-
nil podmienky nároku na dôchodok 
a jeho výplatu, môže poberať dva dô-
chodky – jeden zo Slovenska a jeden 
z Rakúska.

Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný 
dôchodok

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line. 
foto autor stevepb pixabay

Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k 
vašej žiadosti všetky potrebné do-
klady, bude si ich musieť poisťovňa 
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas 
vybavovania dôchodku.

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov. 
foto autor Pasja pixabay

DôCHODKyNITRIANSKO 9
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Pozorujem vystresovaných ľudí. Na-
háňajú sa, nestíhajú, sú vyčerpaní a 
nespokojní so svojim životom. 

Keď je vyčerpaná nádrž, treba ju do-
plniť, keď je vyčerpaný človek, musí na-
čerpať silu a energiu. Viac pracovať nepo-
môže. Ak niekto dlhodobo pracuje príliš 
veľa, jeho výkon klesá.

Všímam si niekoľko skupín ľudí, ktorí 
sa dostávajú do stresu:
Perfekcionisti – sú tak posadnutí doko-
nalosťou riešenia, ktoré hľadajú, že majú 
problém veci dokončiť a neustále sú ner-
vózni z toho, že „to nie je dosť dobré“ a 
„ostatní to neurobia tak, ako treba“, takže 
ich treba neustále kontrolovať, alebo si to 
radšej urobiť sám.
Záchranári sveta – sú neustále v nasa-
dení, radi pomáhajú a obetujú sa, nikomu 
nevedia povedať nie, až kým nepadnú – 
vyhorení a vyčerpaní.
Nemajú jasné priority – chaotici, ktorí 
sa neustále naháňajú, preskakujú z jednej 
veci na druhú, nič poriadne nedokončia 
ale neustále začínajú nové projekty. Ne-
vedia si jasne stanoviť svoje smerovanie a 
priority, na ktoré by sa mali sústrediť.
Majú vyššie ambície ako schopnosti 
– majú v sebe veľkú ctižiadostivosť, vytý-

čili si také ambiciózne ciele, na ktoré buď 
nemajú talenty alebo energiu. Ženú sa za 
niečím, čo možno ani nepotrebujú a zby-
točne sa dostávajú pod tlak.

Určite by sa dali definovať aj iné sku-
piny ľudí, ktoré prežívajú dlhodobý stres 
a spôsobujú si tak problémy. Mnohí ľudia 
spôsobujú stres druhým. Medzi nich patrím 
aj ja. Niekedy sú to tí, ktorých baví to, čo 
robia a vyžadujú to aj od druhých. Nechcú 
pochopiť, že ľudia sú rozdielni a majú svoje 
vlastné motivácie. Keby zamestnancov ba-
vilo podnikanie tak, ako ich zamestnávate-
ľov, mohli by si svoje úlohy vymeniť.

Mnohí ľudia si kladú otázku, ako majú 
bojovať proti stresu a neuvedomujú si, že 
je to niekedy boj proti sebe samému. Stres 
je našou súčasťou. Je dobrý aj zlý stres. 
Adrenalín ľuďom v určitých situáciách za-
chraňuje život a pomáha dokončovať veci. 
Namiesto boja proti 
stresu je lepšie stres 
prijať, pochopiť jeho 
príčinu a ovládať ho. 
Tak, ako všetky ob-
lasti našej osobnosti, 
kde sa v nás spájajú 
anjeli aj dé-
moni.

Vystresovaní

» Ján Košturiak

Pre viac info: 0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP
označovanie, skenovanie dielov,

kontroly komponentov...

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky

3,83€/deň alebo strava
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Prijmeme

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
0948 592 954

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Prijmeme
šikovných brigádnikov
na ranné zmeny v Krškanoch

na dohodu od pon-pia
Ide o manuálnu prácu

v tlačiarňach
práca je vhodná pre mužov

0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Prijmeme
operátora do výroby

na TPP priamo v NR
práca vhodná pre muža

Mzda 522€/brutto
+ príplatky 167€

0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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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Hľadáme pracovníka na pozíciu:

ZOOTECHNIK
Pracovné podmienky:

Náplň práce

Požadujeme

»
»

 »

Vaše životopisy môžete zasielať na adresu halvonik@devio.sk
Telefonicky budeme pozývať na pohovor len vybraných uchádzačov
spĺňajúcich kritéria pozície.
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Ing. Mária Tužinská – Vzdelávacia a účtovná agentúra
Info: 0907 859 884    •    info@uctovnickekurzy.sk

www.uctovnickekurzy.sk

Akreditovaný kurz 

„Účtovníctvo“
s individuálnym prístupom

Jednoduché • Mzdové • Podvojné

Pre uchádzačov o zamestnanie ZADARMO!

v NITRE   od 15. 10. 2019
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MONTUJ
OKNÁ a DVERE

priamo pre výrobcu

expedícia@aneko.sk 0911 131 779

MONTÁŽNIKOVHľadáme
šikovných a

     zodpovedných

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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www.regionpress.sk

Inzercia
0905 400 025
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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 
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Showroom BRATISLAVA | Trenčianska  57
(vedľa ČS SHELL) | 0918 996 003               www.wellis.sk

Showroom KOŠICE | Mlynská 5
0905 860 667 | 0915 285 700

   vírivky | sauny
hydromasážne vane

Vírivka SUN  3-miestna 

2.990 € s DPH

            3.890 €
AKCIA

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
 -2

5%

do 3
1. 1

0.2
019

AKCIA
 -2

5%

do 3
1. 1
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polohovateľné - sklopné
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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 ....
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PRÁCA V ČR
WWW.KONSTRUKTER.SK
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