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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE

8
0
12
10
0
0
2

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U
0905 625 641,    037/656 50 60

PHILCO � CANDY � AMICA
HAIER � BRANDT � WHIRPOOL

ELEKTROLUX � ZANUSSI
GORENJE � BEKO

EUROTECH � IGNIS � ARDO
PANASONIC
SAMSUNG
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GASTROGAL
TM

CATERING & FOOD SERVIS
JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy: ryža 300g, zemiaky 300g, knedľa 300g (5ks), halušky 300g, prívarok 300g, cestovina 300g, zemiakový šalát 300g,
Alergény: Jedlá môžu obsahovať suroviny obsahujúce alergény. 1. Obilniny obsahujúci lepok, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 6. Sójové zrná, 7. Mlieko, 8. Orechy, 9. Zeler, 10. Horčica, 11. Sezamove semená, 12. Oxid siričitý, 13. Vlčí bôb, 14. Mäkkýše    

Piatok

18.6.2021

Štvrtok

17.6.2021

Streda

16.6.2021

Utorok

15.6.2021

Pondelok 

14.6.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 4,20 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  

Hŕstková polievka • 0,3l 11. Vyprážaný marinovaný kurací rezeň, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Brav. špecialitka (brav. soté, šampiňóny, raj. pretlak, syr), slov. ryža, uhorky • 264/64g 1,3,73. Banánový perník s džemom a čokoládou • 360g 1,3,74. Grilovaný encián, varené zemiaky, brusnicový dip • 120g 75. Cest. šalát so zeleninou a gril. kuracími rezancami, jogurtový dressing • 450g  1,7
Zeleninový vývar s cestovinou • 0,3l 11. Vyprážaný kurací špíz so slaninou, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Pečená bravčová krkovička, dusená kapusta, knedľa • 114/64g 1,3,73. Makový koláč lenivej gazdinej s citrónovou polevou • 360g 1,3,74. Bryndzové pirohy so slaninou, kyslou smotanou a vňaťou z mladej cibuľky • 5ks  1,3,75. Zeleninový šalát s vyprážanou baby mozzarellou, bazalkové pesto • 450g 1,3,5,7
Kelová polievka s párkom • 0,3l 11. Vyprážaný mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, kyslá uhorka • 120g 1,3,72. Zapekané kuracie prsia s broskyňou a syrom, ryža • 184/64g 1,73. Krehký jablkovo-škoricový mrežovník • 360g 1,3,74. Špenátový prívarok, varené vajce, varené zemiaky • 0,25l/1ks 1,35. Pizza Ungarese – rajčinový základ, klobása, slanina, syr, feferónka • 1ks 1,7
Kyslá hubová polievka so zemiakmi • 0,3l 1,71. Vyprážaný kurací rezeň plnený s nivou, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Bravčový guláš na poľovnícky spôsob, knedľa • 280/64g  1,3,73. Zapekané tvarohové rezance s džemom • 450g 1,3,74. Sójový tiszai, zemiakové placky • 0,25l/2ks 1,3,6,75. Šalát s vareným vajcom, syr. rezancami a opr. šunkou, hrianky, horčicový dip • 450g 1,3,7,10
Rajčinová polievka s cestovinou • 0,3l 11. Pečené kuracie stehno s plnkou, ryža, kompót • 1ks 12. Dusené bravčové stehno na slanine, varené zemiaky, kyslá uhorka • 184/64g 13. Kakaový závin s hrozienkami • 1ks 1,3,74. Vyprážaný kar�iol, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,75. Zeleninový šalát s vyprážanými kuracími nugetami, dressing • 450g 1,3,7
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B. Rizling, Veltlín,
Č. Vavrinec, Ruž. Andre

1,50 €/l
0907 777 243

SUDOVÉ
VÍNO

Predám poctivé 

SUDOVÉ
VÍNO
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Vykupujem staré krojeVykupujem staré kroje  
z rôznych regiz rôznych regiÓÓnov, nov, 

ktorktoréé m mÔŽÔŽu byu byťť  
aj poaj pošškodenkodenéé, , 

v cene od 50 do 500€v cene od 50 do 500€  
treba volať: treba volať: 

0910 782 5120910 782 512  alebo email:alebo email:  
antik.hsr@gmail.com.antik.hsr@gmail.com.  
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0908 320 488

KÚPIM STARÉ 

SOCIALISTICKÉ 

STOLIČKY, LAMPY
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• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov
• výstavba rodinných domov

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

BYTOVÉ JADRÁ

od 1500 €AKCIA
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Máte dlhy?
Neviete ako ďalej?

Okamžité riešenie formou 
osobného bankrotu.

- rýchle vybavenie
- sprostredkovanie

- spolahlivosť
- riešenie pre každého

VYHOTOVENIE
kúpno-predajných zmlúv

darovacích zmlúv
vkladov do katastra a pod.

Za výhodne ceny.
Nevybavili ste uver v banke?

ZINC je tu pre Vas!
Rýchla pôžička od ludí pre ludí.

info na tel.: 0944 412 286
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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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
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

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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Bojíte sa, že Váš kotol 
má už najlepšie časy za sebou 

alebo ho chcete vymeniť 
za novší a úspornejší?

Chcete rekonštruovať alebo staviate nový dom 
a očakávate kvalitu a odbornosť, 

nielen pri vykonaní prác, ale aj pri pomoci s návrhom?
S týmto a mnohým iným Vám pomôže firma 

Praktik Nitra spol s.ro., 
ktorá sa zaoberá predajom materiálu a montážou vody, kúrenia a plynu. 

Neváhajte nás preto kontaktovať na telefónnom čísle: 
0902 659 017 alebo pomocou mailu: praktiknitra@praktiknitra.sk

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti

Konečne sa začína leto a to nie iba ka-
lendárne. Teploty atakujú tridsiatku, 
slnečných dní pribudlo, Medard si 
vzal dovolenku. Je čas polievať.

Ale pozor! Vysoké teploty a sucho 
nás vedie k pocitu, že rastliny potrebu-
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie 
je tak teplo. Tp môže viesťk  nadmer-
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte 
väčším problémom ako krátkodobé 
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž 
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín 
z pôdy a znemožnenie prijímania kys-
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni-
ká riziko hubových ochorení a šírenia 
škodcov.

V horúcom letnom počasí však hro-
zí pri zanedbaní pravidelnej závlahy 
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva-
lému poškodeniu mladého trávnika. 
Ten má ešte slabý korienok a je závislý 
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. 
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, 
zvyšujeme závlahové dávky a predl-
žujeme časové intervaly medzi nimi. 
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie, 
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali 
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak 
„zahorí“ a tráva zoschne.

Ak zavlažujete starší trávnik ma-
lými a častými dávkami, vedie to k 
redukcii koreňového systému, k väčšie-
mu výskytu plytko koreniacich burín, 
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu-
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-

kovej plsti.
Pri polievaní sa voda musí dostať 

aj do najspodnejších častí pôdy, aby 
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr 
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov. 
Vodu potrebujeme dostať až do hĺb-
ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m 
štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili lit-
rami vody. Nezalievame každý deň, ale 
s odstupom niekoľkých dní.

Rastlinky v kvetináčoch potrebujú 
viac vody, ako v záhrade. Ideálne je 
polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je 
také teplo a následne aj večer, keď už 
slnko zájde. Rovnako zalievame aj čer-
stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú 
viac vody.

Aby ste mohli zväčšiť rozstupy me-
dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu, 
pravidelne kyprite pôdu.  V záhradníc-
tve platí pravidlo, že jedno kyprenie 
ušetrí dve zálievky.  Pri kyprení pôdy 
prerušíte kapiláry, a teda zabránite 
rýchlemu odparovaniu vody.

Horúce dni a zavlažovanie

» red
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auto-moto/predaj 1
» Predám osobné auto Škoda 110 L v 
zachovalom stave - veterán, rok 1970. 
0904 533 913

auto-moto/iné 2
» Kúpim Malotraktor Agzat aj nepo-
jazdný Ponúknite. 0915 215 410
» Odkúpim továrenský traktor alebo 
malotraktor, aj v zlom stave alebo ne-
pojazdný. 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ Babetta/ 
Stadion/ Simson aj iné 0949 371 361
» Kúpim starý Traktor Zetor 15, 25, 2023, 
Super 50 , 3011, Skoda 30, Slavia, Svobo-
da, staré auto, Jawa - Pionier - Babeta 
- Bolgar, OSTROWEK, Bielorus, náhradné 
diely. 0908 146 946
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION 
JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7 
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 283 550
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráblov, Zl Mo-
raviec, 0907 147 430

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám elektrický sporák, automa-
tickú práčku, mlynček na hrozno, de-
mižóny, káru, škridľu a tehlu, bicykel 
trojkolku pre dospelého. 0904 533 913

rôzne/iné 14
» Predám málo používanú zváračku 
220-380V ZA VÝHODNÚ CENU! 0910 
481 777
» Predám kladivkový šrotovník, 400l 
kadu, mlynček na hrozno, pres, 25l de-
mižóny 0915 696 663
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 682
» Kúpim staré, mechanické hodinky a 
bankovky. Tel. 0905 767 777

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám diskr. Ženu 0911 348 694
» 65/179/85 sa rád zoznámi s vdovou, 
alebo rozvedenou ženou primeraného 
veku. 0915 427 955
» Hľadám aktívneho muža okolo 50tky. 
0949 285 576
» 50 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 60r. 
ZM A OKOLIE 0907119860 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

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    

02 AUTO-MOTO / iné          

10.
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

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

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

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

265€

0911 041 654

440€

455€

DREVO
EXPRESS
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214

www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

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

frézovanie pňov

8
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13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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Kúpim ornú pôdu, lúky, pasienky, 
záhrady v Nitre a okolí. 

Aj väčšie množstvo a v podieloch, RK nevolať. 

tel: 0903 108 315
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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tel.: 0907 199 441
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  r. v. 2020/2021

82,80 € 38,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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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

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• 1-14 dňové   Brojlerové kačice
• 1-14 dňové  Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
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25

25

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919



NR21-23 strana- 7

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, RELAXNITRIANSKO
7

7
6
-0
0
5
2

Kozmetický
salón
tel.: 0904 374 666

e-mail: kozmetikalussy@gmail.com

      @kozmetickysalonkozmetikaLussy

tel.: 0915 131 096

       Nails by Adriana - Nitra

       nailsbyadriana_

Nechtové
štúdio

Farská 4, 94901 Nitra
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN

Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Oberačky hrozna sú síce ešte  skoro 
v nedohľadne, ale neviem, čo bude 
a ako bude, a tak ma napadlo, že by 
som vás poprosil, či by ste nemohli 
spestriť ten čas   predoberačkový  vo 
vašom periodiku takými insítnymi 
veršíkmi zo Štefanova.

Napísal do redakcie pán Peter Kozol-
ka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za 
čitateľov.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.

Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala -
vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

Veselšie bolo potom  v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom -
nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Zamyslenie od vás...

» red

V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
WWW.REGIONPRESS.SK
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Salón výtvarníkov sa opätovne za-
skvie v  moderných priestoroch ga-
lérie Zoya Museum – ELESKO Wine 
Park v Modre. 

Organizátorom podujatia je Malo-
karpatské osvetové stredisko v  Modre 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Hlavným 
partnerom tohto výnimočného poduja-
tia je Fond na podporu umenia, ktorý 
ho z verejných zdrojov podporil. 

Salón výtvarníkov vyrástol za 25 
rokov svojej existencie do veku mladí-
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti, 
ale stále v ňom planie oheň bujarosti, 
optimizmu, radosti a túžby experimen-
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, 
ale cíti potrebu vkladať do svojho živo-
ta nové veci, ktoré ho neustále posú-
vajú vpred a  cibria jeho kvality. Preto 
sú pestrosť, rozmanitosť a  hravosť 
atribútmi tejto výstavy, tak v  žánroch 
ako i  v témach a  technikách. Nájdete 
tu diela vyzretých neprofesionálnych 
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s práca-
mi študovaných a uznávaných autorov 
- majstrovské umelecké kúsky poňaté 
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty, 
textílie či šperky. V  blízkosti vystave-
ných exponátov zacítite vôňu oleja či 
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akry-
lu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia 
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného 
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a  roz-
manitosť spracovania textílií. Je to tvor-

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli 
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu 
v tomto jubilejnom ročníku.

V jeho portfóliu sa objavuje mnoho 
známych mien, ktoré by mohli prispieť 
k  jeho prestíži, ale úlohou Salónu je 
spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj 
dar - dar tvoriť.

V rámci expozície výstavy môžete 
vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov 
Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom 
„Vďačnosť Zemi“.

Kurátorom výstavy a  jej priamym 
účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.

Salón výtvarníkov 2021 s podtitu-
lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe, 
Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v 
dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.

Salón výtvarníkov 2021 

» red

Po dlhšom čase, osobne želám kaž-
dému z vás, kto ste sa unúvali a na-
písali do redakcie list (mail) či ohlas, 
všetko dobré a v mene redakcie ďa-
kujem.

Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva sporadickú odo-
zvu. Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva odozvu negatívnu 
aj pozitívnu. V médiách pracujem už 
naozaj dlho, takže presne tento rituál 
poznám. Nebudem citovať ani z jednej, 
ani z druhej kôpky, aj keď, tá druhá, 
vyjadrujúca spokojnosť, je výrazne 
vyššia. (A obsahovo korektnejšia.) A to 
určite poteší.

Mrzí ma, že nemôžem odpovedať (z 
časových dôvodov) na každú reakciu, 
postreh, názor. Nie je to v silách jedné-
ho človeka, to by si vyžadovalo zamest-
nanca na plný úväzok, ale zas, odpove-
de by boli strojené, nie tak „od srdca“, 
akoby som si ich často želal písať.

Od srdca aj na tie kritické, ktorých 
charakteristickým znakom je často vul-
gárnosť a neznalosť či spoločenská sle-
pota, čo už samo o sebe je vizitkou ich 
odosielateľa. Spravil som však niekoľko 
výnimiek a na niektoré z nich som od-
povedal, ak niesli znaky snahy o ko-
munikáciu a vyjasnenie si niektorých 
otázok. A napokon sme sa vždy zhodli s 
pisateľom a zaželali si pekné dni.

Mrzí ma však najmä, že nedoká-
žem odpovedať najmä starším pisate-

ľom, ľuďom, ktorí sa s našim titulom 
delia o svoju biedu, trápenia, ľuďom 
osamelým a životom sklamaným. To by 
si opäť vyžadovalo zriadiť jednu „bútľa-
vú vŕbu“. Ubezpečujem vás, pisateľov 
takýchto listov, že často na vás myslím 
a to, čo píšem v článkoch, je často ne-
priamou odozvou na vaše ponosy. A 
niekedy aj priamou.

Chcel by som vás poprosiť o pocho-
penie, naše vydavateľstvo nie je perso-
nálne zariadené tak ako bežné printo-
vé redakcie, nemáme ľudí, aby išli po 
stopách vašich problémov a aby vám 
pomohli vybavovať to, čo sa vám v sys-
téme našej byrokracie vybaviť nedarí.

Na záver ešte jedna informácia - RE-
GIONPRESS už od leta roku 2018 nie je 
majetkom žiadneho politika, neovplyv-
ňuje ho žiadna politika, ani žiaden poli-
tik či strana alebo hnutie, nanajvýš ak 
to, čo napáchajú vo verejnom živote a 
dotýka sa to nepriaznivo nás všetkých.

S vďakou za vaše podnety a so že-
laním pokojných dní

Nad listami čitateľov

» Ivan Brožík, šéfredaktor
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Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 

8
5
_
0
3
2
1

3
6
-0
0
0
3

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Nitre

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!

ZAMESTNANIE
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        

   
Mzda od: 4,30€/hod. brutto
Nástup ihneď.

0903 221 681    corado@corado.sk

Vašou úlohou bude obsluha linky na výrobu regranulátu, 
sledovanie vstupných a výstupných parametrov, 
drobné opravy, výmena filtrov, kontrola regranulátu.

Ide o prácu na 2 zmeny (ranná, poobedná).

Nástupný plat: 
základ 800 EUR + pohyblivá zložka 
v závislosti od dosiahnutého 
výkonu v priemere 350€

Vašou úlohou bude obsluha linky na výrobu regranulátu, 
sledovanie vstupných a výstupných parametrov, 
drobné opravy, výmena filtrov, kontrola regranulátu.

Ide o prácu na 2 zmeny (ranná, poobedná).

Nástupný plat: 
základ 800 EUR + pohyblivá zložka 
v závislosti od dosiahnutého 
výkonu v priemere 350€

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru

OPERÁTOR 
REGRANULAČNEJ LINKY
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Prijmeme 

pomocníka 
na stredisko údržby

PO - PIA  4 hod./deň, 8.00-12.00. 

Mzda 3,70 eur/hod. 
Vhodné pre dôchodcov 
alebo ako privyrobenie.

Pre viac info volať 

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

17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

kontakt  sevcikova@kosit.sk � 0911 124 316

Vodič 
- skup. C, C1E

 VP C, C1E, Tachografová karta, KKV, 

Osvedčenie o psychickej spôsobilosti

Hrubá mzda 1200 €

Pracovná náplň bude upresnená na pohovore.

Miesto výkonu práce - Nitra

pracovníkov

hľadá
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919



NR21-23 strana- 12

SLUŽBY, ZAMESTNANIE , POLITICKÁ INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny
12

3
4
-0
0
0
2
-1

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €

3
2
-0
0
1
-3

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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091


