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NITRIANSKO
č. 39 / 25. september 2020 / 24. rOčNÍK

BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0944 683 219
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PALIVOVÉ DREVO 
tvrdé suché

poctivá ukladaná metrovica 
cena s dovozom 

40 €/prm    

0949 598 398
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Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 9.00 - 17.00 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas

0915 797 098
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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najlepšia

najrýchlejšia
s.r.o.
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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Nitra

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
ČERPANIE ŽÚMP

Aj na vzdialenosť až 40 m

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

Servis ČOV

vysokotlakové čistenie
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

 
od 1500 €AKCIA
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NITRIANSKO

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, 
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hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk
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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
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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      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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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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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

7,70€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
Živé MORKY 
NA CHOV
a živé KURENCE
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V piatok 25. septembra si aj na Slovensku 
pripomíname Svetový deň lekárnikov. 
V časoch, kedy v podstate celý svet  čelí 
už druhej vlne pandémie koronavírusu, 
sa dvojnásobne patrí spomenúť si aj na 
lekárnikov. 

Čo vás táto nová situácia naučila? Od-
povedá PharmDr. Patrícia Martišovičová 
z lekárne Dami v Nitre. 

Počas celého obdobia sme si uvedomo-
vovali, že keď nebudeme najskôr chránení 
my farmaceuti a farmaceutickí laboranti, 
nebudeme môcť pomáhať naším pacientom 
a chrániť ich. Rovnako sme stáli a stojíme v 
prvej línii tak, ako lekári, hasiči, policajti a 
mnohí ďalší, ktorých tiež nikto nespomína. 
Mali sme nepretržite otvorené a poskytovali 
sme nepretržite lekárenskú starostlivosť a 
znášali sme náladovosť niektorých pacien-
tov. Zvláštny na tejto celej situácii bol počia-
točný celkový chaos v oblasti liekov, panika 
v radoch obyvateľstva,  obrovské rady pred 
vstupom do lekárne.

Kto, respektíve čo vám najviac počas 
prvej vlny pandémie pomohlo? 

Na takúto situáciu sa určite vopred pripra-
viť nedá. Postupne sme boli nútení upravovať 
zásoby voľnopredajných liekov a pripraviť 
sa ,,nepredvídateľné požiadavky našich zá-
kazníkov“. Vďaka dobrému kolektívu sme sa 
snažili celú atmosféru pochopiť a navzájom 
sa podporiť. Nemali sme čas sa ani najesť a 

nie si ešte dovoliť zobrať nejakú dovolenku 
alebo zatvoriť lekáreň. Niektorí lekári si  za-
tvorili svoje ambulancie a ordinovali telefo-
nicky, pacienti mali k dispozícii e-recept, ale 
my lekárnici sme boli nepretržite otvorení a 
nasadení  v priamom kontakte s otvorenou 
formou vírusu, nie raz sme sa stretli s diagnó-
zou U071- potvrdená infekcia alebo U072 po-
dozrenie z infekcie COVID-19. Určite by sme 
privítali väčšiu toleranciu medzi pacientmi.

Lekárnik so svojimi komplexnými 
vedomosťami o liekoch je jediným od-
borníkom v tejto oblasti. Okrem toho, že 
dokáže pacientovi podať správny liek, 
vie aj poradiť, ako si chrániť či zlepšiť 
svoje zdravie. Ako Vás vnímajú samotní 
pacienti? 

Ďakujem za všetkých mojich kolegov, toto 
ste napísali veľmi pekne. V  tejto oblasti sú 
určite veľké spoločenské vedomostné me-
dzery. Častokrát nám pacienti povedia, že 
oni sa poradia iba s lekárom, nie s predava-
čom. Chýba všeobecná znalosť obyvateľstva  
k vzdelaniu  a vedomostiam lekárnika,  chý-
ba úcta k  jeho postaveniu v spoločnosti. K 
tejto problematike, sme si s mojimi kolegami 
pripravili kampaň v rámci nášho projektu 
lekárenskej ambulancie Medifo v Nitre, kde 
sme pacientov edukovali okrem liekových 
interakcií aj k témam ochrana zdravia, po-
silnenia imunity a prijatia ochranných opat-
rení. 

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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- PRVÁ S VOZIDLOM SUV AUTOMAT

- vozidlá Hyundai Tucson a Škoda Fabia
- skvelá poloha, na skok od stanice

- jazda pred skúškou grátis

V septembri otvárame v Nitre novú
autoškolu pre skupiny AM, B1, B

(manuál aj automat)

Nová v Nitre

Prvá s vozidlom SUV

www.autoskolabestnitra.sk
mobil: 0905 723 557
Damborského 10, Nitra
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

275€

0911 041 654 Cena platí do 31.10.2020

440€

470€

DREVO
EXPRESS
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0915 656 181         www.stromexpert.sk 80
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Máte peň a chcete sa ho zbaviť? 
Dajte si ho odfrézovať!

• certifikované orezy stromov 
   (aj v rizikových výškach)
• štiepkovanie konárov
• výsadzba stromov
• posudky stavu stromov

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim - Pásak Bolgar, 
Zetor 2023, Zetor 15, Zetor 
25, Super 50 , 3011, Slavia, 
Svoboda, staré auto, JAWA - 
Pionier, 0908 146 946
» JAWA 05 JAWA 20, 21 
MUSTANG STADION JAWA 90 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu pekný, 
plne zariadený 3 izbový byt 
na klokocine po rekonštruk-
cii s energiami za 550 EUR, 
2 x TV, práčka, chladnička, 
mikrovlnka, káblovka, piv-
nica. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Výhodne predám kachle 
JOTUL 8kW a dvojmiestnu 
rozťahovaciu sofa. 0902 
413 365 po 18,00 hod..

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám sympatickú ši-
kovnú ženu do 45 r., ktorá 
sa postará o moju domác-
nosť a o mňa. Na oplátku 
sa ja postarám o teba. Ne-
oľutuješ. 0905 316 376
» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží . . 
. 0907 328 041
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940 642 703
» Vzdel. seriózny muž, hľa-
dá priateľku vo veku 60+ 
SMS 0949 516 743
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane   .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Bývate v byte, ktorý má už niekoľko de-
siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS

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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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové Nový pomník - dodanie

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
na zarezanie chované na KUKURICI
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

4
7
-0
4
6

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZerÁt,
KtOrÝ
preDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca 
konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, 
Veľký Cetín, IČO: 00 198 862,  ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/ 
v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 zo dňa 

27.07.2000 ponúka:

V 2. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise konkurznej pod-
staty patriaci úpadcovi a to:

Nehnuteľnosť neevidovaná na liste vlastníctva, v k.ú. Čechynce, Obec: Čechynce, Okres. Nitra

Všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 10/2020.

V 5. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise konkurznej pod-
staty patriaci úpadcovi a to:

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 949 pre k.ú. Čechynce, Obec: Čechynce, Okres: Nitra

Všeobecná hodnota stanovená podľa znaleckého posudku č. 25/2017 v znení opravy a doplnenia.

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na kupujúceho bez tiarch na ňom viaznu-
cich.
1. Majetok v 2. kole a 5. kole sa speňažuje spolu ako celok. Kupujúcim  sa stáva ten, kto ponúkne 
 najvyššiu kúpnu cenu, bez ohľadu na cenu stanovenú súdnym znalcom.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú zrejme nízku ponuku a taktiež ak 
 nebude zaplatená záloha podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi v lehote 
 podľa bodu 8. 
3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ Ponukové 
 konanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2020“. 
4. Obálka musí obsahovať  návrh kúpnej ceny spolu pre majetok v 2. a 5. kole, právnická osoba 
 priloží aj aktuálny výpis z obchodného registra. Odporúča sa, aby obálka obsahovala aj doklad 
 o zaplatení zálohy a  kontaktné údaje záujemcu (napr. e-mail, telefón).  
5. Záujemca ako podmienku účasti v ponukovom konaní uhradí zálohu na celú ponúknutú kúpnu 
 cenu v plnom rozsahu na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 0000 0029 4104 4012 
 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 14.10.2020, ktorý je posledným dňom lehoty,  kedy 
 musí byť záloha pripísaná na účet vyhlasovateľa.
6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu  najneskôr do 7 dní odo 
 dňa vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola uhradená, pokiaľ 
 záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
7. Bližšie podrobnosti o ponúkanom majetku, vrátane znaleckých posudkov sú k dispozícii u 
 vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, 
 e-mail: polomsky@polomsky.sk,  kde  je možné dohodnúť aj termín obhliadky.
8. Lehota na podávanie ponúk sa stanovuje do 14.10.2020, ktorý je posledným dňom lehoty,  
 kedy musí byť ponuka doručená vyhlasovateľovi.
9. Vyhlasovateľ predloží doručené obálky Krajskému súde v Bratislave dňa 15.10.2020 o 10:00 
 hod. na č. dv. 193, kde sa vykoná ich otvorenie.
10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ do 13.11.2020.

P.č. Názov majetku Všeobecná 
hodnota [€]

1. Stavba bez s.č. na pozemku p.č. 978/83,85 bez pozemku, neevidovaná 
na liste vlastníctva, k.ú. Čechynce, Obec Čechynce, okres Nitra 2 502,56

P.č. Názov majetku Všeobecná 
hodnota [€]

1. Spevnené plochy na p.č.978/80,83,85,86 bez pozemkov 3 023,030910 851 307 
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 Pozor zmena!!!
Redakcia 

NITRANSKO
je na novej adrese: 

Damborského 10, Nitra
0910 455 919, 0910 851 307

 

NITRIANSKO
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V dňoch 29. – 30.9. 2020 sa v Banskej 
Bystrici, v hoteli Dixon, uskutoční kon-
ferencia so zameraním na zlepšenie 
kvality ovzdušia v našich mestách a 
obciach. 

Podujatie organizuje ministerstvo 
životného prostredia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Jedným zo zámerov 
organizátorov konferencie je predstaviť 
projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia relevantným zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj 
úloha manažérov kvality ovzdušia ako od-
bornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezento-
vaný legislatívny, strategický a koncepčný 
rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdu-
šia na Slovensku a v Českej republike, mo-
nitoring, modelovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia, metodické prístupy k vymedzo-
vaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO) a programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky 
zamerané na možnosti financovania opat-
rení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy 
a formy komunikácie a hlavne príklady re-
alizovaných projektov z vybraných sloven-
ských a českých miest.

Cieľom organizátorov konferencie, 
ministerstva životného prostredia a Slo-

venskej agentúry životného prostredia, 
je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie 
informácií, poznatkov a skúseností v ob-
lasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, 
prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiah-
nutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná 
bude súčasná a potenciálna úloha prísluš-
ných orgánov štátnej správy a samosprávy 
a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia 
ako odbornej podpory týchto orgánov. 
Prezentované budú možnosti a nástroje na 
podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k prekračovaniu prípust-
nej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané 
budú taktiež dobré príklady zrealizované v 
praxi a skúsenosti z realizovaných projek-
tových riešení.

Viac informácii nájdete na webovej 
stránke projektu https://www.populair.sk/
sk/event/101.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 

» red
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V SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
(SNM – MRK) v Prešove je od štvrt-
ka 24.septembra až do konca ok-
tóbra tohto roka pre návštevníkov 
sprístupnená výstava kresleného 
humoru Fedora Vica – Iľko Sova z 
Bajusova. 

Ide o výber z dlhodobého rusínske-
ho seriálu, ktorý autor začal pripravo-
vať pre  regionálne noviny vychádza-
júce v ukrajinskom jazyku v Prešove 
v roku 1974, potom, čo dostal zákaz 
publikovať svoje kresby v celoštátnej  
tlači. Veľká časť tvorby Fedora Vica, 
významného slovenského karikaturis-
tu rusínskeho pôvodou, ku ktorému sa 
aj hrdo hlási, sa týka práve charakte-
ru a mentality Rusínov na Slovensku. 
Podľa riaditeľky múzea Ľuby Kráľovej 
bol preto najvyšší čas na predstavenie 
jeho tvorby v Múzeu rusínskej kultúry. 
Navyše, po skončení výstavy je Fedor 
Vico pripravený  vystavované karika-
túry Múzeu rusínskej kultúry venovať.

Fedor Vico (1944) je rodákom zo Ša-
pinca na východnom Slovensku. Zák-
ladnú školu začal navštevovať v rusín-
skom prostredí pri Medzilaborciach, 
ale zhodou rôznych životných okolnos-
tí postupne aj v Prahe, Zvolene a Bra-
tislave. V Bratislave absolvoval roku 
1962 rezbárske oddelenie na Strednej 
škole umeleckého priemyslu. Už počas 
štúdií  publikoval v Roháči. Tu mu  v 

roku 1965 vychádza aj jeho zbojnícky 
seriál Dereš. Po vojenčine ho vedenie 
KZUP (Kultúneho zväzu ukrajinských 
pracujúcich) už ako známeho autora 
lákalo na miesto výtvarného redaktora 
mesačníka s názvom Družno vpered 
(Spoločne vpred), kde po návrate do 
Prešova koncom roku 1967 aj nastúpil. 
K 1. výročiu vstupu vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie pripravil do 
tlače obálku časopisu k tejto smutnej 
udalosti československých dejín, čoho 
výsledkom bolo jeho prepustenie z re-
dakcie a postupný zákaz publikačnej 
činnosti, ktorý trval dlhých 17 rokov. 
Fedor Vico však postupne ako autor 
komiksov dostal “zhora” milosť a začal 
kresliť práve aj pre týždenník Nové žyť-
ťa (Nový život), vychádzajúci v ukrajin-
skom jazyku. Seriál nazval  Iľko Sova 
z Bajusova, prvá kresba vyšla 1.mája 
1974. V roku 1984 bol serial zhora zasta-
vený. Jeho pokračovanie bolo možné až 
po roku 1989, dd roku 1992 Iľko Sova z 
Bajusova s malými prestávkami vychá-
dza dodnes...

FEDOR VICO – Iľko Sova z Bajusova

» red

hľadá PRACOVNÍKOV DO VÝROBNÝCH
SPOLOČNOSTÍ A SKLADOV v Nemecku

hodinová mzda už od 8,5 € netto
práca na pracovnú zmluvu 
ubytovanie zabezpečené ZADARMO + príspevok na DOPRAVU

+421 918 351 574, +421 902 918 362, praca@lutogroup.com Nástup možný IHNEĎ

pohovor:

NITRA a
KOŠICE
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 

Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 

10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 

za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 

každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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Ponúkame 

pracovné miesta 
pre špecialistu 

na poistenie 
starých a nových 

klientov.  
INFORMÁCIE NA 

tel.č. 0905 966 186, 
e-mail: 

lubica.kovacova@union.sk
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak
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» Práca pondelok
    – piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 – 1700  €
    v hrubom + osobné
    ohodnotenie
» Dovoz do práce
    služobným autom
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 764
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SBS
LAMA SK
príjme operátorov PCO

v Nitre

0948 380 065

Nástup INHEĎ! 
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Nitre

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        
   
Mzda od: 5 euro / hod. brutto
Nástup ihneď.

0914 328 307    corado@corado.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

na TPP - dlhodobo v NR, 
práca v sede na 3 zmeny.  

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 

ZAMESTNANIE

INZerÁt,
KtOrÝ
preDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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