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 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.6

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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RENOVÁCIE VANÍ
SMALTOM

0905 358 906 7
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Dispečing SK - 0950 333 222
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Nitra

najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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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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• murárske
• klampiarske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov
• zamazávanie korýtok

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

BYTOVÉ JADRÁ
od 1500 €AKCIA

0903 060 490 7
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0905 750 402

BELKAM PLAST
OKNÁ , DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
TIENIACA TECHNIKA 
SIEŤKY

Rýchle dodanie a montáž! 8
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37ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj • Montáž • seriózne ceny • profesionálna montáž 

• zaručená kvalita • skúsenosť • swingpneu.sk

0915 207 784 • 0905 186 682

V Ý K O P O V É  P R Á C E
P o n ú k a m e  b ú r a n i e  d o m o v

a  b u d o v a j  s  o d v o z o m
0905 261 311     stavtrust@gmail.com 8
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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 meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING  7
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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EXTRA
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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    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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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY
AUGUST, SEPTEMBER

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

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanieNové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machukonzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.

8
0

12
0

0
0

35

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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www.kamenarstvobednar.sk 7
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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 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)

275€

0911 041 654 Cena platí do 31.10.2020

440€

470€

DREVO
EXPRESS
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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starý traktor aj 
pásak Bolgar - Zetor 2023 
Zetor 15, Zetor 25, Super 50 , 
3011, Slavia, Svoboda, staré 
auto. 0908 146 946
» Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam na prenájom 3 
izbový byt v Topolčiankach, 
parkovacie miesto, tiché 
prostredie. Byt je zariadený, 
nájomné vrátane energií 
390/mesiac. 0917 632 214

domy/predaj 5
» Predám 3iz. dom Brusno 
Kúpele. Platba v hotovosti. 
0915 809 855

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim asi 5 rokov starý 
smartphone zachovalý. 
SMS. 0910 277 732

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» RÁD SA ZOZNÁMIM SO 
ŽENOU OKOLO 60 ROKOV Z 
OKOLIA ZLATÝCH MORAVIEC 
ALEBO TOPOLČIANOK ŠPOR-
TOVÉHO TYPU SO ZMYSLOM 
PRE PRÍRODU A HUMOR. 0915 
427 955
» 44. ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží., 
0907 328 041

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    
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Štýlová a pohodlná móda,
ktorá ťa zaujme!

Maximilian boutique Nitra

maximilianboutique_nitra

Kamenná predajňa: Farská 17, Nitra
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0907 736 169

NITRA

KANALIZÁCIE
MONITORING

ČISTENIE 
KANALIZÁCIE,

VÝVOZ A
ČISTENIE ŽÚMP,
LAPAČOV TUKOV

A ČOV

KRTKOVANIE
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Redakcia 

NITRANSKO
je na novej adrese: 

Pozor zmena!!!

Damborského 10, Nitra

0910 455 919

0910 851 307

 

NITRIANSKO
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STAVEBNÉ A MURÁRSKE

0919 193 878

REKONŠTRUKCIE domov 
a bytov, bytové jadrá

ZÁRUKA NA PRÁCU
NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

PRÁCE OD A PO Z
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ

Zabezpeč
ímekrmivo pre nosnice,

rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti

SLUŽBY
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Objavte opäť radosti každodenného 
života s fixnými protézami

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV 
V KAŽDOM VEKU

Antolská 4
851 07 Bratislava

0904 492 725
www.fixneprotezy.sk
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
 

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu

Základné sklá 13 € pár

Antirefl exné sklá 20 € pár

Bifokálne sklá 42 € pár

•

•
•
•

MERANIE ZRAKU ZADARMO
V ponuke viac ako 1 500 rámov

v cene od 20 € do 120 €.

Otvorené aj v sobotu!

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 -  17:00
Sobota: 9:00 -  12:00

 

Multifokálne sklá 114 € pár

Fotochromatické sklá 60 € pár

Slnečné dioptrické sklá 24 € pár

Detské okuliare od 20 €

Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•
•
•
•
•

Štefánikova 36
NITRA

NOVOOTVORENÁ OPTIKA V NITRE na pešej zóne

Ministerstvo zdravotníctva pokra-
čuje vo veľkom upratovaní liekovej 
politiky a nastavuje pravidlá tak, 
aby mal pacient pri každej diagnóze 
liek bez doplatku alebo so sociálne 
akceptovateľným doplatkom. 

Po novom sa tak odstránia vyššie 
doplatky za rozdielne množstvo liečiva 
v lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti 
nemali pri všetkých diagnózach do-
stupný liek bez doplatku alebo so so-
ciálne akceptovateľným doplatkom. V 
liekovej politike preto pokračujeme vo 
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude 
preradených do nových referenčných 
skupín tak, aby mal pacient zabezpe-
čenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“, 
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvet-
ľuje štátna tajomníčka ministerstva 
zdravotníctva Jana Ježíková.

Ako príklad z praxe možno uviesť 
liek na mnohopočetný myelóm, čo je 
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý 
druh bielych krviniek. Na trhu dnes 
existuje v troch rôznych „silách lieku“, 
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25 
mg bol plne hradený. Po novom budú 
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia. 
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť 
liečby pre pacientov s rovnakou diag-
nózou, bez ohľadu na ich individuálne 
potreby dávkovania,“ doplnila štátna 
tajomníčka ministerstva zdravotníctva 

Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu kate-

gorizovaných 4 291 liekov, teda tých, 
ktoré sú pre pacientov k dispozícii po 
predpísaní lekárom z verejného zdra-
votného poistenia v plnej alebo čiastoč-
nej úhrade. Nové referenčné skupiny 
budú nastavené v praxi od najbližšej 
jesene.

V súčasnosti sa pracuje  na ohláse-
nej zmene legislatívy v rámci sociálne-
ho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľ-
nejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu 
zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za 
lieky pre deti do šiestich rokov veku, 
ľudí ťažko zdravotne postihnutých a 
dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľad-
ňovať výška ich príjmu, a to do výšky 
doplatku najlacnejšieho zameniteľné-
ho lieku.

Lieková politika 
v prospech pacienta

» red
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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Máme malú krajinu, ale je rozdelená 
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto ná-
roda, ktorý vďaka svojej nesvornosti 
často trpel pod panstvom iných náro-
dov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov. 

Je dobré mať rôzne názory, disku-
tovať a hádať sa. Cieľom by však mala 
byť dohoda a spoločný postup pre celú 
krajinu. Celá naša história je príkladom 
rozhádaných a proti sebe bojujúcich 
skupín a osobností. Malý národ sa tak 
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa 
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné 
korporácie a obchodné reťazce, ale nena-
učili sme sa ešte nakupovať potraviny od 
slovenských farmárov a spolupracovať 
so slovenskými podnikateľmi. Aj v poli-
tike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný 
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným 
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi 
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dob-
ro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie 
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. 
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli 
by sme byť viac dobroprajní, viac sa 
počúvať a rešpektovať názor druhého, 
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme ob-
darení schopnosťou hľadať na druhých 
namiesto talentov a darov chyby a ne-
dostatky . Zároveň sme precitlivení na 

spätné väzby a kritiku k sebe samému. 
Škodíme si tým.

Každý človek je iný a vidí svet iným 
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa 
na svet očami druhého nás môže spojiť k 
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvo-
ju, boje spôsobujú rozklad. 

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi 
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek 
mnohým náboženským aj kultúrnym 
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a 
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás 
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj 
na Slovensku chýba spoločný projekt a 
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba 
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúča-
tá. V politike vidieť často malých ľudí s 
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si 
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli 
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že 
viac vzniká zo služby 
a spolupráce. Vzorec 
súperenia je 1 - 1 = 0. 
Vzorec synergie je 1 
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100. 
Nesvornosť je stagná-
cia, v svornosti je 
progres. 

Nesvornosť

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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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Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

Veľká úspora peňazí
a času.

Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.
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Ak spĺňate podmienky, potom si pre-
čítajte nasledujúce informácie. Možno 
zmeníte názor na obnovu štruktúry vá-
šho firemného či obecného autoparku.

Počet elektronabíjačiek na Slovensku 
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši. 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási 
druhé kolo výzvy na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabí-
jacích staníc. Na tieto dotácie je vyčle-
nených 650-tisíc eur. O podporu môžu 
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj pod-
nikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov 
aj projekty, na ktoré bude možné získať 
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu 
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k 
razantnejšiemu budovaniu infraštruktú-
ry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je 
možný,” zdôraznil vicepremiér a minister 
hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa 
rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko 
patriť medzi lídrov v automobilovom prie-
mysle, musí sledovať a podporovať trendy 
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektro-
mobility, ako aj v prípade vodíkovej mo-
bility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,” 
dodal minister.

Výzva s presnými podmienkami pod-

pory je zverejnená webovej stránke MH 
SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/
qHb44BUX.pdf. Zverejnená bude aj na 
webovej stránke Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá celú výzvu 
administruje. „Prihlásiť sa do nej bude 
možné od 2. septembra do 30. novembra,” 
vysvetlil štátny tajomník rezortu hospo-
dárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95 percent sumy 
potrebnej na svoj projekt, 5 percent musia 
byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu 
získať dotáciu vo výške 50 percent. Mini-
málna výška dotácie je stanovená na 2 500 
eur. V závislosti od projektu môže samo-
správa získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Potrebujete dotáciu 
na elektronabíjačku?

» red

SLUŽBY
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Polícia varuje rodičov a tínedžerov 
pred nástrahami sociálnej siete - 
čínskej mobilnej aplikácie TikTok. 
Niektoré z výziev patria do skupi-
ny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

S viac ako 800 miliónmi užívateľ-
mi je čínska mobilná aplikácia TikTok 
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sie-
ťou na svete. V počte stiahnutí, takmer 
dve miliardy, je najsťahovanejšou apli-
káciou, ktorá je dostupná vo viac ako 
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej 
republiky. „Jej hlavnou cieľovou sku-
pinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj 
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa 
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale 
aj samotných užívateľov, aby si dávali 
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná 
forma komunikácie prináša,“ hovorí 
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie 
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi 
videami so zvukovým pozadím. Užíva-
telia sú motivovaní zbieraním srdiečok 
ako formou pozitívnej reakcie za svoje 
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov 
svojho komunikačného kanála. „Práve 
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že 
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k 
mase neznámych internetových užíva-
teľov, medzi ktorými sú aj potenciálni 
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné 
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa 
môže pretransformovať do vydierania 

alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovor-
kyňa. Pri každej modernej technológii a 
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svo-
je súkromie a obmedziť obsah svojho 
účtu len pre svojich priateľov, respektí-
ve užívateľov, ktorým prístup k svojmu 
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačo-
vať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a 
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie 
je to tak. V prvom rade musí každý dbať 
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 
bezpečnosť svojich blízkych. Za užíva-
teľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až 
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné 
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve 
na nebezpečné aspekty komunikácie na 
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám
Súčasťou TikToku sú videá, na kto-

rých sa objavujú sporo oblečení tínedže-
ri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred 
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia 
svojho publika, splnenia výzvy alebo 
získania uznania za svalstvo, ak sú ak-
tívni športovci. „Práve takýto obsah láka 
anonymných užívateľov, medzi ktorými 
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým 
spôsobom získavajú bez vedomia maji-
teľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú 
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich 
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“ 
vysvetľuje hovorkyňa.

Reťazové výzvy 
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti 
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým 
dochádza medzi jednotlivými užívateľ-
mi. Niektoré z výziev majú humorný a 
bezpečný charakter, ďalšie patria do 
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi 
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporú-
ča, aby neriešili nové technológie strikt-
ným zákazom, ktorý by ich deti mohol 
ešte viac motivovať k tomu, aby si zalo-
žili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racio-
nálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v 
ktorej im budú vysvetlené možné riziká 
uvedené v tomto článku. „V prípade 
mladistvých do 15 rokov odporúčame, 
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi 
ich účtov na sociálnych sieťach jeden 
z rodičov s cieľom kontroly zverejňova-
ného obsahu,“ radí D. Bárdyová a pou-
kazuje na príklady zo zahraničia, ktoré 
ukazujú dokonca účty na TikToku, na 
ktorých obsahoch sa spoločne podieľa-
jú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca 
na vtipných videách môže viesť nielen 
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného 
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsa-
hom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri

Polícia varuje pred nástrahami 
TikToku

ilustračné foto                                                                               autor natureaddict pixabay

Niekoľko rád ako 
bezpečne používať 
TikTok 
V súvislosti s používaním sociál-
nej siete TikTok pripájame zopár 
rád, ktoré odporúča polícia:

-ak si odmietate uzamknúť účet pre 
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi 
masou neznámych priateľov sú ľudia, 
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto 
tomu prispôsobte obsah svojich videí

-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa 
nebudete hanbiť

-nezverejňujte také videá a informácie, 
z ktorých by neznámy človek mohol 
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici 
bývate

-v prípade, že vás budú iní užívatelia 
obťažovať komentármi, zablokujte si 
ich

-ak šikanovanie z ich strany bude po-
kračovať naďalej inou formou, obráťte 
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa

-nikdy nepristupujte na podmienky 
ľudí, ktorí by vás takouto formou vy-
dierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy 
situáciu riešte s chladnou hlavou

-nepublikujte videá, na ktorých ste 
sporo oblečení, pretože sa takouto for-
mou podieľate na výrobe obsahu pre 
pedofilov

-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé 
fotografie alebo videá, ani vo forme sú-
kromnej správy

-zapájajte sa iba do takých výziev, pri 
ktorých vám nič nehrozí, majte na pa-
mäti to, že niekto pred vami výzvu spl-
nil neznamená, že aj vám sa to podarí

ilustračné foto                                                                 autor StartupStockPhotos pixabay
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.

Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie. 
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.

Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk
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Kúpim ornú pôdu alebo
pasienKy v nitre a oKolí

za cenu 0,50 € až 1,50 €/m2
 TEL.: 0903 360 600

EMAIL: zdenek79@orangemail.sk
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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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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

Kaufland v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

tel.: 0903 795 470, e-mail: info@js-stav.sk

 pre živnostenské partie a
menšie stavebné firmy. 

Zateplovanie menších budov aj väčších 

bytových domov.

Práce v okolí Nitra a Trnava

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

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR

ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 7
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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. 
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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Nenáročná práca 
vo výrobe na ranné 
a poobedné  zmeny, 

vhodná pre ženy. 

Mzda 3,50€/hod. 

V prípade záujmu a pre viac 
info kontaktujte na tel. čísle: 

0944 425 183 
Doprava na pracovisko 

zabezpečená!

Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red
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18. augusta 1868        
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen 
hélium.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10

4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177

8
5
_
0
5
4
7
, 
 I

  
6
1
- 
0
2
0
6

KŠX-Delta príjme 
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Základná mzda: 
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com

3
2
-0
0
0
1
-3

AIW - Práca - Opatrovanie 
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 

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 
����� innfofo@g@ sksksrroo.skkk
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