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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
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Bio 
Rakytník - 100% Šťava

Imunita, Vitamín C, Proti vírusom
Dlhovekosť ,Protinádorový účinok, Vitalita
Antioxidant/čistí organizmus od toxických 
splodín,
Rozpúšťa hlieny/Kašeľ
Liečba ekzémov a hemoroidov

Šípková a Aróniová šťava tiež v našej ponuke-vyskúšajte

14 - dňová kúra - 4 EUR /S/
25 - dňová kúra - 7,50 EUR/L/
50 - dňová kúra - 15 EUR/XL/

www.BylinkyspodTatier.sk 
0903 177 775 

DOPRAVA AŽ K VÁM

GASTROGAL
TM

CATERING & FOOD SERVIS
JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy:
Alergény:

   

Piatok

29.01.2021

Štvrtok

28.01.2021

Streda

27.01.2021

Utorok

26.01.2021

Pondelok 

25.01.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 3,90 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  
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Kvety Gráf
Pri poslednej rozlúčke s Vašimi 
zosnulými ponúkam smútočné 

vence, kytice a perá. 
tel.: 0903 971 395
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
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najlepšia

najrýchlejšia
s.r.o.
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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INZERCIA

 

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    42.810 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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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

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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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti

Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

» Zdroj: Ráchel Magálová

V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim veterán auto Ško-
da, Warburk,Trabant, Lada, 
MOPED, Babeta, Pionier Jawa 
0918 383 828
» KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA 
STADION PIONIER SIMSON STE-
LA AJ POKAZENÝ 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré českosloven-
ské cigarety, aj celé zbierky 
0907 315 640

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
» 56r muž hľadá ženu 0917 
049 831
» 51 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 7Or. 
ZM a okolie. 0907 119 860

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 me-
dzera 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.
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.2

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  31.12.2021

440€

470€

DREVO
EXPRESS
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24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti

26. januára 2006  
uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti

SLUŽBY

Najčítanejši
e

regionálne

noviny
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Sociálna poisťovňa v januári 2021 
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 
zamestnávateľom a upozornila ich na 
neodovzdané povinné mesačné vý-
kazy za zamestnancov. 

Išlo o výkazy za november 2020. Na 
základe upozornenia 1 140 zamestnáva-
teľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz 
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto 
informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov, že na povinnosti vykazo-
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
mimoriadnej situácie počas koronakrízy. 
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať 
poistné za každý kalendárny mesiac. Po-
istné sa naďalej vykazuje v stanovených 
termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. 
Zachovaný zostal aj spôsob vykazova-
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné 
za zamestnávateľa i za zamestnanca.

Zasielanie správ zamestnávateľom 
je ústretová služba Sociálnej poisťovne, 
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné 
povinnosti. Využívať ju môžu zamestná-
vatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail 
alebo číslo mobilného telefónu.

Sociálna poisťovňa taktiež zamest-
návateľom pripomína, že na povinnosti 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 

zamestnávateľ má naďalej povinnosť 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v 
ktorom začne zamestnávať aspoň jed-
ného zamestnanca. Novela zákona, tzv. 
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba 
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z 
registra zamestnávateľov vedeného So-
ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo 
dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadne-
ho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automa-
ticky neprihlasuje zamestnávateľa do 
registra zamestnávateľov. Ak zamestná-
vateľ začne zamestnávať aspoň jedného 
zamestnanca, tento zamestnávateľ je 
naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v 
prípade odhlásenia sa z registra zamest-
návateľov Sociálna poisťovňa automatic-
ky ukončí registráciu zamestnávateľa na 
základe odhlásenia posledného zamest-
nanca z registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia. So-
ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa 
následne informuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
zamestnávateľov

» Zdroj: SP

Bezplatné antigénové testovanie je 
možné aj cez víkendy v mestách a ob-
ciach nad 5000 obyvateľov. 

Rozšírila sa možnosť pre súčas-
ných ďalších poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti stať sa súčasťou sys-
tému odberných miest na diagnostiku 
ochorenia COVID-19 aj počas víkendov. 

„V súčasnosti je na Slovensku 250 
antigénových odborných miest. Týmto 
spôsobom opäť rozširujeme nielen ich 
kapacity, ale aj celkový systém mobil-
ných odberných miest, kde verejnosť 
má zadarmo k dispozícii diagnostické 
vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj 
počas víkendov a štátnych sviatkov,“ 
vysvetlil minister zdravotníctva SR 
Marek Krajčí. 

Poskytovateľ bude povinný vyko-
návať diagnostické vyšetrenia v roz-
sahu minimálne 6 dní v týždni, z toho 
minimálne 1 deň bude deň pracovného 
voľna alebo deň pracovného pokoja, 
minimálne 8 hodín denne, najskôr od 
8. hodiny rannej. Diagnostické vyšet-
renia môžu byť vykonávané aj 7 dní v 
týždni a viac ako 8 hodín denne, ak sa 
tak poskytovateľ vzhľadom na vývoj 
pandémie a záujem občanov o testova-
nie takto slobodne rozhodne. 

Ministerstvo umožňuje poskyto-
vateľovi zriadiť a prevádzkovať MOM 
v exteriéri alebo v interiéri v ktorom-

koľvek meste alebo v ktorejkoľvek 
mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000 
obyvateľov okrem nasledovných miest, 
kde z dôvodu dostatočného pokrytia 
nie je potrebné zriaďovať nové MOM: 
Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Ko-
márno, Liptovský Hrádok, Modra, Ná-
mestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov, 
Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance, 
Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, To-
poľčany, Tornaľa, Žarnovica.

Kompletný zoznam bezplatných 
miest na antigénové testovanie (s ob-
jednávkou i bez nej) nájdu občania na 
stránke ministerstva: 
www.health.gov.sk/?ag-mom.

Bezplatné antigénové testovanie 
aj počas víkendov

» red
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V januári má občan voči štátu niekoľ-
ko povinností, ktorí si musí pod hroz-
bou finančných sankcií splniť.

Začnime tradičným daňovým ri-
tuálom - daňou z nehnuteľností. Ak ste 
vlani kúpili, získali, previedli na seba 
nehnuteľný majetok, ktorým sa vaše 
vlastníctvo oproti predchádzajúcemu 
roku zvýšilo či zmenilo, potom treba u 
správcu dane podať do konca januára 
daňové priznanie. Obvykle je to spojené 
aj s povinnosťou do konca prvého mesia-
ca zaplatiť daň z nadobudnutej nehnu-
teľnosti. Ak sa stav vašich nehnuteľných 
majetkov počas vlaňajška nezmenil, v 
tomto zmysle voči správcovi dane nemá-
te žiadnu povinnosť.

Naopak, čo nemusíte, to je daň z 
motorového vozidla. Tenmto rok táto ja-
nuárová povinnosť odpadá (v januári) a 
odsúva sa. Čiže, netreba zasielať na fi-
nančnú správu daňové priznanie k dani 
z motorového vozidla, ak ho používate 
na podnikateľský účel. Na druhej stra-
ne - ak ste vozidlo na tento účel prestali 
v predchádzajúcom zdaňovacom období 
používať, mali by ste o tom zaslať finanč-
nej správe informáciu. Finančná správa 
má na svojej webovej stránke na tento 
účel aj vzor tlačiva.

Nuž a ešte jedna pripomienka. Mno-
hí živnostníci platia pravidelné mesačné 
odvody do sociálneja zdravotnej poisťov-
ne formou trvalého platobného príkazu 
v banke. Ten si treba, vzhľadom na ich 
každoročne vyššiu sumu, zmeniť. A stih-
núť všetko tak, aby tieto pisťovne dostali 
od vás odvody za mesiac január už v no-
vej výške najneskôr do ôsmeho februára.

Musíte vziať do úvahy aj skuotčnosť, 
že ak nemáte internetbanking, tak bude 
musieť zájsť do vášho peňažného ústa-
vu. Avšak, ak nebudete mať potvrdenie o 
negatívnom testovaní, tak vlastne do tej 
banky ani nebudete smieť ísť. Je to zvlášt-
ny stav, že štát na jednej strane uloží ob-
čanovi povinnosť, no na druhej strane 
zas iným nariadením mu túto povinnosť 
znemožní splniť. Ale, to už je iná téma.

Nezabudnite, už len pár dní!

» red

27. januára 1944              
bola ukončená dva roky trvajúca blokáda 
Leningradu nemeckou armádou.

Výročia a udalosti

SLUŽBY
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

VODIČ
VP  C + E
hydraulická ruka
autožeriav 

Prijmeme
pracovníkov do TPP

od 1000€/mesiac

+ MESAČNÁ ODMENA
+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY

STROJNÍK
obsluha zemných strojov
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Pr co ového
v

zber odpadu

Hrubá mzda 855 €

Pr co ov

k r c  - Nitra

pracovníkov

k s cikov k

Hrubá mzda 855 €
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Prijmeme 
operátorov/ky 

výroby
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 2-3 zmeny. 
Základná mzda 623€ /brutto 

+ odmeny a príplatky. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183 78
12
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Prijmeme 
pomocného údržbára 

na výpomoc PO - PIA  4 hod./deň, 
8.00-12.00. 

Mzda 3,90 eur/hod.
Vhodné pre dôchodcov 
alebo ako privyrobenie. 

Pre viac info volať 
0905 917 308
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

DENNÝ 
VRÁTNIK

Prijmeme
na dohodu pracovníka
na pozíciu:

Miesto výkonu práce: 
Nitra

Požiadavky: starobný
a invalidný dôchodca

Mzda: od 290€/brutto
mesačne - od množstva 
odpracovaných hodín
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Nadácia REDOX ako partner pre mestá, 
obce a samosprávy v podpore aktivít 
na ochranu životného prostredia, zvý-
šenia enviromentálneho povedomia 
verejnosti a zodpovedného prístupu k 
odpadom, si dovoľuje upozorniť na na-
sledovné. 

Vyzývame Slovákov, aby v čase pan-
démie korona vírusu covid-19, vo zvýšenej 
miere zodpovedne nakladali s komunál-
nym odpadom. Manipulácia s bežným 
komunálnym odpadom v čase pandémie 
môže predstavovať riziko prenosu náka-
zy. Osobitou kategóriou je manipulácia s 
komunálnym odpadom kontaminovaným 
vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by 
rozhodne nemal vyletovať z preplnených 
smetných košov alebo zostať voľne pohode-
ný pri smetných nádobách.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité 
ochranné prostriedky, ktoré vznikajú obča-
nom v domácnosti alebo zamestnancom v 
bežných prevádzkach – rúška, respirátory, 
rukavice, vreckovky, likvidujú ako bežný 
odpad. Nakoľko sa neuplatňuje špeciálny 
prístup pri nakladaní s odpadom, ktorý 
vzniká pri používaní ochranných pros-
triedkov, dovoľujeme si upozorniť na nasle-
dovné:
• Použité ochranné prostriedky je dôležité 
odkladať do plastovej tašky alebo vreca a 
pevne uzavrieť, aby tento odpad nemohol 
voľne vyletovať. 

• Vrecia a tašky s týmto odpadom vyha-
dzujte do nevytriedeného komunálneho 
odpadu (čierny kontajner).
• Upozorňujeme, že použité ochranné pros-
triedky v žiadnom prípade nepatria do trie-
deného odpadu.

V čase prvej vlny pandémie nového ko-
ronavírusu objem komunálneho odpadu v 
Bratislave stúpol až o 25 percent, čo vyústi-
lo do nadmerne preplnených smetných ná-
dob a zhoršenú manipuláciu s nimi. Počas 
mimoriadnej situácie, akou je pandémia 
ochorenia COVID-19, sa objem kontamino-
vaných odpadov zvyšuje, pravdepodobná 
bezpečná manipulácia a účinné zneškod-
ňovanie klesá, čo sa môže prejaviť na se-
kundárnom dopade na ľudské zdravie a ži-
votné prostredie.  Nesprávne spracované a 
vyhodené odpady kontaminované vírusom 
SARS–COV2 (covid-19), môžu predstavovať 
riziko prenosu sekundárnej choroby. 

Výzva na zodpovedné nakladanie 
s odpadom ( COVID-19)

» red

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa

0910 851 307 
0910 455 919
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 4.247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

8
5
_
0
0
6
0

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

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: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121


