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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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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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Predáme 
veľký trojizbový byt 

na Čajkovského  
za 82 000 eur 

a veľkú garsónku 
na Čajkovského 
za 55 000 eur, 

pripadne dohoda, 
tel. 0905 694 238

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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Nitra

0905 261 311     stavtrust@gmail.com 80
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE
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» Tomáš Drucker
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Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prajeme Vám fujavicu šťastia, víchricu pohody, 
závej radosti, len malú vločku všedných starostí 
a hlavne lavínu zdravia a lásky...  

Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme 
lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlíkov úspechov, 
jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky. 
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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

80
12
00

00
1

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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Od 1. januára 2021 sa suma mini-
málneho dôchodku nemení a bude 
určená priamo v zákone o sociál-
nom poistení. Vyplýva to z novely 
zákona o sociálnom poistení, ktorú 
Národná rada Slovenskej republiky 
schválila 26. novembra 2020.

Zo schváleného znenia zákona vy-
plýva, že suma minimálneho dôchod-
ku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako 
suma minimálneho dôchodku v roku 
2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po 
valorizácii od 1. januára 2021 bude niž-
ší ako zákonom stanovený minimálny 
dôchodok, bude teda z dôvodu „zakon-
zervovania minimálneho dôchodku“ 
poberať minimálny dôchodok naďalej 
v nezmennej sume.

Od 1. januára 2021 ďalej nová zá-
konná úprava umožňuje na určenie 
sumy minimálneho dôchodku hodno-
tiť opäť len tie obdobia dôchodkového 
poistenia, ktoré sa považujú za kvalifi-
kované. To znamená, že na minimálne 
dôchodky priznané po 31. decembri 
2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchod-
kového poistenia získané pred 1. januá-
rom 1993 (započítajú sa všetky dni dô-
chodkového poistenia), od 1. januára 
1993 (započítajú sa len dni získané v ka-
lendárnom roku, za ktorý patrí osobný 
mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, 
teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % 
priemernej mzdy), v cudzine (započí-
tajú sa všetky dni dôchodkového po-

istenia),v kalendárnom roku, v ktorom 
boli splnené podmienky nároku na dô-
chodok po 31. decembri 2003 alebo bol 
priznaný dôchodok pred 1. januárom 
2004, od vzniku nároku na invalidný 
dôchodok do dovŕšenia dôchodkového 
veku.

Podmienku kvalifikovaného ob-
dobia dôchodkového poistenia za ob-
dobie dôchodkového poistenia získané 
pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia 
spĺňať tí poberatelia, ktorým sa mini-
málny dôchodok bude vyplácať 31. de-
cembra 2020. Uvedené znamená, že sa 
im bude hodnotiť naďalej celé obdobie 
dôchodkového poistenia získané pred 
1. januárom 2021 a v prípade získania 
obdobia dôchodkového poistenia po 
31. decembri 2020, už len kvalifikované 
obdobie dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa tiež stanovila 
dôchodkovú hodnotu platnú od 1. ja-
nuára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá 
je 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota je jednou 
zo základných veličín na výpočet dô-
chodkovej dávky v danom roku. Na 
výpočet dôchodkovej dávky sa použije 
aktuálna dôchodková hodnota platná 
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol 
nárok na jej výplatu. Ak teda nárok 
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 
2021, použije sa dôchodková hodnota 
14,2107 eur.

Minimálny dôchodok od roku 2021

» Zdroj: SP
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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, 
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: Damborského 10/1468
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      45.115 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (54.930 domácností)
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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  31.12.2020

440€

470€

DREVO
EXPRESS
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Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak

Najčítanejši
e

regionálne

noviny
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Posledná zbierka, ktorú Rúfus uve-
rejnil pred svojou smrťou, nesie ná-
zov Ako stopy v snehu. 

V zbierke skĺbil viacero tematických 
okruhov týkajúcich sa staroby, pod-
staty ľudského bytia, lásky k domovu, 
prírode či Bohu. Ako stopy v snehu sú 
osobnou výpoveďou plnou životných 
právd, svedectiev, postojov, ale aj mod-
litbou, vďakou a existenčnou úvahou. 
Rúfus sa v básňach prejavuje ako zá-
stanca tradičných pozitívnych hodnôt 
a kresťanských princípov lásky, dobra, 
pokory a vďačnosti.

Poďakovanie za kolísku

Kocky sú hodené.
Čas odinakiaľ vanie.

Súmrak už nebo vylízal
jak obrátenú misku.

So všetkou vrúcnosťou,
ktorej som schopný, Pane,
s úsmevom cez slzy
ďakujem za kolísku.

Veľmi Ti ďakujem,
že stojí tam, kde stála.

Že, Stolár zázračný,
učinil si ju takú,

aby ma vo mne strážila.

„Kto je to človek? Bože, čo tu bolo 
otázok, na ktoré sa odpovie len tichom. 
A tak tu žije osamelé sólo v priestore 
medzi bytosťou a medzi živočíchom. Jak 
hracia karta: v hornej polovici anjel a v 
dolnej – a v dolnej diabol. ,Aký hráč hrá 
s touto kartou?´ spytuje sa básnik. Raz 
na krajíčku radosť a raz plač.“

(Milan Rúfus)

Milan Rúfus 
Ako stopy v snehu

» red

Drahí bratia a sestry!
Tohoročné slávenie Svetového dňa 

osôb so zdravotným postihnutím je prí-
ležitosťou, aby som vyjadril svoju blíz-
kosť tým, ktorí v takomto mimoriadne 
ťažkom stave prežívajú túto pandemickú 
krízu. Sme všetci na jednej lodi uprostred 
rozbúreného mora, ktoré nám môže na-
háňať strach; no na tejto lodi musia niek-
torí ešte viac bojovať a medzi nich patria 
aj ľudia s vážnym postihnutím.

Hrozba kultúry vyraďovania navo-
dzuje dojem „akoby niektoré časti ľud-
stva bolo možné obetovať v prospech 
selekcie, ktorá podporuje ľudský sektor 
hodný žitia bez obmedzení. V podstate, 
už nie sú ľudia vnímaní ako prvoradá 
hodnota, ktorú treba rešpektovať a 
chrániť, najmä ak sú slabí alebo majú 
zdravotný hendikep“. 

Touto kultúrou sú postihnuté pre-
dovšetkým kategórie tých najzraniteľ-
nejších, medzi ktorých patria osoby so 
zdravotným postihnutím. V posled-
ných päťdesiatich rokoch sa urobili 
jednak na úrovni občianskych, jednak 
cirkevných inštitúcií dôležité kroky. 
Vzrástlo povedomie o dôstojnosti kaž-
dej osoby, čo viedlo k prijatiu odváž-
nych rozhodnutí o inklúzii tých, čo žijú 
s fyzickými alebo psychickými obme-
dzeniami. Napriek tomu však na úrovni 
kultúry ostávajú ešte mnohé prejavy, 
ktoré tejto tendencii v skutočnosti proti-
rečia. Stretávame sa s odmietavými po-
stojmi, ktoré v dôsledku narcistickej a 

utilitaristickej mentality vedú k vylúče-
niu niektorých, pričom neberú do úva-
hy, že krehkosť je nevyhnutne vlastná 
všetkým. V skutočnosti existujú ľudia 
s postihnutím aj veľmi ťažkým, ktorí si, 
hoci namáhavo, našli cestu k dobrému 
a zmysluplnému životu, no existujú tiež 
mnohí, ktorí nemajú nijaký postih, a 
predsa sú nespokojní, ba často zúfalí. 
„Zraniteľnosť patrí k podstate človeka“ 
(porov. Príhovor na konferencii „Kate-
chéza a osoby so zdravotným postihnu-
tím“, 21. októbra 2017).

Preto je dôležité práve v tento deň 
podporiť kultúru života, ktorá neustále 
presadzuje dôstojnosť každého člove-
ka, zvlášť kvôli ochrane mužov a žien 
so zdravotným postihnutím, každého 
veku a sociálneho postavenia.

V Ríme pri sv. Jánovi 
v Lateráne 3. decembra 2020

František

Posolstvo Svätého Otca Františka

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas (redakčne krátené)

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov 
čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 
nádherné Vianoce a šťastný nový rok prajú... 

V izbičke za oknom niečo sa chystá, stromček už svieti, 
radosť je istá, do tichej noci vtáčik už spieva, krásne a pokojné 
Vianoce vám želá rodina...  
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 
205 521
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 0949 
350 195
» Kúpim moped, Babetu Pionier, 
starodávny bicykel, vzduchovku 
Slavia, Cz 0918383828
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim pôdu, do 7000€/ha. 
0915 427 746

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» KÚPIM VZDUCHOVKU 0910 419 
469
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 
682

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» SYMPATICKÁ 42r HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0902 139 594
» 56r hľadá priateľku 0917 049 
831
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 0944 
827 842

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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    

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 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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PRÁCA PO NOVOM ROKU
Vy hľadáte, my nájdeme

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači

a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,

elektromontéri a iné profesie

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie

v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Nitra
Najnižšie podanie: 76 100,- EUR

Termín konania dražby: 
dňa 13.01.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká zasadačka, na 1.poschodí, 
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 
949 01 Nitra.
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt  o výmere 71,95 m2, na ul. Beethovenova 
v meste Nitra. Byt č. 31 je na 8.p., vchod č. o.č.8, v bytovom dome súpisné č. 
451. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
je o veľkosti 743/23525. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 7434, 
parc. č. 7435 je  o veľkosti 743/23525. Predmet dražby je evidovaný na LV 
č. 5852, k.ú. Nitra. 

Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk

Poradňa ALEXIS, n.o. “oslávila” v de-
cembri 11 rokov od svojho založenia. 
Hlavnou náplňou jej práce je pomoc 
osobám, ktoré sú zaskočené neplá-
novaným tehotenstvom a ženám či 
párom, ktoré sa trápia po spontán-
nom alebo umelom potrate.

Za celé fungovanie Poradne Alexis, 
n.o. riešili poradkyne vyše 1930 prípadov. 
Len za rok 2020 sme riešili už 268 nových 
prípadov (z toho 26 mužov) a celkovo pre-
behlo viac než 770 kontaktov. V roku 2020 
máme už 40 zachránených detí.

Prípady poradne sa prevažne týka-
jú neplánovaných tehotenstiev. Tehotné 
matky zažijú často úľavu, keď zistia, že 
interrupcia nie je jediná možnosť riešenia 
neželaného tehotenstva, ale existujú aj iné 
možnosti, ako je adopcia, utajený pôrod, 
pestúnska starostlivosť atď. Dostanú aj in-
formácie o peňažných dávkach, na ktoré 
majú nárok a inokedy len hľadajú možnosť 
vypočutia a podpory vo svojej situácii.

V roku 2020 sa nám zvýšil aj počet 
žien po potrate, ktoré u nás hľadajú po-
moc. Zminuloročných 20 percent prípa-
dov na tohtoročných 27 percent, ktoré 
sa týkajú vyrovnávania sa s umelým či 
spontánnym potratom.

Pre ženy po strate nenarodeného die-
ťaťa sme pripravili v roku 2020 novinku 
– podporné skupiny, kde navzájom môžu 
zdieľať svoje prežívanie, problémy a spo-

ločne sa podporiť na ceste zmierenia sa so 
stratou nenarodeného dieťaťa. V decem-
bri prebehne už piate takéto stretnutie. 
Doteraz sa ho zúčastnilo od 5 do 10 žien. 
Stretnutia sa tešia úspechu a je o ne záu-
jem. Ich priebeh nám trochu narušila situ-
ácia spôsobená ochorením COVID-19. Vďa-
ka Nadácii Orange sme však mohli zakúpiť 
potrebnú techniku a osobné stretnutia sme 
presunuli do online priestoru. Navyše on-
line skupina priniesla možnosť sa pripojiť 
aj z iných kútov Slovenska – dovtedy pre-
biehali len osobne v kancelárii v Bratislave.

Poradňa ALEXIS, n.o. má pracoviská v 
Bratislave a Banskej Bystrici. Tam je možné 
dohodnúť si, za stanovených podmienok a 
vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochore-
ním COVID-19, s poradkyňami aj osobné 
stretnutie. Poradenstvo ale rovnako vyko-
návajú mailom alebo telefonicky, vždy pod-
ľa možností a priania klientiek a klientov.

Poradňa ALEXIS, n.o.
Heydukova 2158/14 

+421917350200; +421911350200
811 08 Bratislava I 

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

IČO: 45744149 
DIČ: 2024148302 

č. účtu: SK3509000000005063819577

Poradňa Alexis mala tiché výročie 
pomoci potrebným

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������������������������������������������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������
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����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


