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0907 736 169

NITRA

MONITORING

ČISTENIE 
KANALIZÁCIE,

VÝVOZ A
ČISTENIE ŽÚMP,
LAPAČOV TUKOV

A ČOV

KRTKOVANIE

78
12
00

00
4-
4

najlepšia

najrýchlejšia
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
ČERPANIE ŽÚMP

Aj na vzdialenosť až 40 m

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

Servis ČOV

vysokotlakové čistenie
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE
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echynce, Eugena
Gajdára 436/90951 370 226

Mobilná pedikúra
Klasická - mokrá pedikúra

gel lak, depilácia)
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37ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj  Montáž  seriózne ceny  profesionálna montáž 

 zaručená kvalita  skúsenosť swingpneu.sk
0915 207 784  0905 186 682

Malé Ripňany 76 | www.vinumnobile.sk |       @vinumnobile |       @vinum_nobile
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78
12
00

18
7

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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- PRVÁ S VOZIDLOM SUV AUTOMAT

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

- jazda pred skúškou grátis

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

(manuál aj automat)

Nová v Nitre

Prvá s vozidlom SUV

www.autoskolabestnitra.sk
mobil: 0905 723 557
Damborského 10, Nitra
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Nitra
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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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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

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

PREDAJ
Živé MORKY 
NA CHOV
a živé KURENCE
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

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

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

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

275€

0911 041 654 Cena platí do 31.10.2020

440€

470€

DREVO
EXPRESS
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,90 € / ks
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BEZPLATNÁ MOBILNÁ SKARTÁCIA
OD 300 KG

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
• Mobilný výkup papiera od 300 kg 
• sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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Zažil som časy, keď existovali truh-
lári, stolári, vodári, klampiari a 
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci 
remeselníci. S takými tými - “zlatý-
mi rukami”.

Potom neskôr sa akosi vytratili, všet-
ko sme si začali robiť sami laicky, neod-
borne a nekvalitne, ale hlavne - lacno. 
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy, 
studne. Slepé črevo ešte nechávame 
na chirurgoch, srdce na kardiológoch 
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A 
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že 
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistu-
je. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či 
je naše zdravotníctvo, ktoré máme za-
darmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to 
niekedy inokedy.

Existuje taký už mimoriadne ošú-
chaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci 
smutný a múdry - “až umrie posledná 
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto me-
siacoch mi stále chodí na myseľ pred-
stava - “až stíchne posledný rozumný 
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik, 
bľabot”.

Kto dnes počúva vedcov, epide-
miológov, lekárov, chemikov, biológov, 
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz 
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec. 
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na 
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z do-
siahnutého vzdelania, praxe, výsledkov 
svojich výskumov a práce. Kam zmizol 
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik. 
Krik tých všeumelcov, univerzálnych 
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už 
aj virológov a epidemiológov. Krik “kul-
tivovaný” sociálnymi sieťami, interne-
tom, a, samozrejme, skrytou či otvore-
nou propagandouextrémizmu. 

Osobne nemám až tak veľmi rád 
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho 
tak, ako si vážim každého vzdelané-
ho odborníka, ktorý rozumie tomu, čo 
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štú-
diom, praxou, poznaním - vlastným. 
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme, 
sme uprostred novej celosvetovej revo-
lúcie, revolúcie krajného extrémizmu. 
A Slovensko, samozrejme, za týmto 
trendom nijako nezaostáva. Krajný 
extrémizmus sa prejavuje revoltou, 
založenou iba na potrebe ničiť, udie-
rať, demolovať, odmietať, devastovať. 
Presadiť inak absolútne nevýznamné 
postavičky na pódiá pozornosti pre ne-
mysliacich divákov.

S obavami sledujem, ako u nás 
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušu-
je ma už iba krik. Ozaj, je 
Zem naozaj guľatá? Nie 
je to iba niečo, “čím nás” 
klamú? My chceme svoju 
plochú!!!

So želaním, aby ste 
občas začuli aj hla-
sy - pekný týždeň 
želá 

Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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(Uverejnené s láskavým zvolením 
ministra Jána Budaja pre REGION-
PRESS)

Nedeľná mikroúvaha: Máme 
problém, čím nemyslím iba opäť 
sa vracajúcu pandémiu COVID19, 
ani nedávny výrok sudcov...

To sú len dve znamenia zo sto-
viek podobných. Mohol by som ho-
voriť aj napríklad o šokujúcich skú-
senostiach z mojej súčasnej práce, to 
znamená o skúsenostiach z ochrany 
prírody a ľudí pred envirokriminali-
tou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos-
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, 
sa neboja Boha, ani svetského práva. 
Neprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá-
žajú sa a bránia nastoľovaniu práva. 
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku 
empatii, od chamtivosti ku prajnosti, 
od zločinu ku spravodlivosti...

... a čo horšie, nie je to len náš 
problém, Svet stráca istotu. Do oblohy 
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. 
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere 
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v 
gréčtine hovorí kairos, doba zastave-
nia a hľadania nových ciest. V takejto 
dobe je najcennejším ten človek, čo si 

udrží zdravý úsudok a vnútorný po-
koj, aby ho dokázal obhajovať. Všet-
ky cesty sú spochybnené, ale z tej 
križovatky treba ísť ďalej. Možno už 
netreba toľko rozhnevaných boričov 
chrámov, ako skôr ľudí, schopných 
načúvania, rozvahy a obetavosti.

Začať sa s tým dá aj hneď, na 
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako 
status Jána Budaja na sociálnej sie-
ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi 
iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo 
ak ten, kto sa má obrátiť, sme my 
sami? Neprijímajme názory od ano-
nymných štváčov a nájomných pod-
vodníkov. Nenechajme im otravovať 
našu myseľ.

Načúvajme iba tým, ktorí sú prav-
diví, sami sebe verní, tým, čo zahá-
ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí 
si tým, prečo žije-
me, nerozhodí nás 
pandémia, ani šo-
kujúci súdny ver-
dikt. My musíme 
vydať svedectvo, a 
to bez ohľadu na 
okolnosti. Ide-
me ďalej...

Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!

» Ján Budaj

13. septembra 1959   
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na 
Mesiaci.

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» Kúpim - Pásak Bolgar, Zetor 
2023, Zetor 15, Zetor 25, Super 
50 , 3011, Slávia, Svoboda, staré 
auto. JAWA, 0908 146 946

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim garáž Lomnická ul.pri OC 
Max Nitra, 0951 483 933
» Kúpim pozemok, ornú pôdu. 
Platba ihneď. 0944 469 960
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráblov, 
Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Kúpime Vašu nehnuteľnosť na 
počkanie. Platba v hotovosti. Tel. 
0944 630 600 

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 
682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Predám sud na kapustu 0949 
182 364

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

deťom 12
» Predám kočík, 0905 751 416 
Bebeto Nico šedý + nánožník, 
pláštenka po jednom dieťati, 
veľmi zachovalý cena 100€

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» KÚPIM VZDUCHOVKU 0910 419 469
» Kúpim smartphone asi 75eu 
NR, SMS 0910 277 732

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám sympatickú športovo 
založenú ženu do 45 r. Neoľutu-
ješ. 0905 316 376
» 45 ROČNÁ HĽADÁ PRIATEĽA T 
0940 217 490
» 55r hľadá priateľku 0917 049 831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0940 642 703
» 45 ročný ženatý hľadá vydatú 
na veku nezáleží  0907 328 041
» 60r. 165cm vdovec hľadá pria-
teľku do 60 rokov z okolia V. 
Kýra, 0902 323 642

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    

1
0
-0
1
9
9

KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER

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

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.

4
7
-0
4
6

6
1
-0
2
2
2

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

??
?

Ing. Mgr. Štefan Kozár, 
správca so sídlom správcovskej kancelárie 

Za Humnami 44, 949 01 Nitra 

zapísaný v zozname správcov vedenom Minis-
terstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správ-
ca dlžníka Erika Kuklová, trvale bytom Orechová 
1, 949 01 Nitra, oznamuje, že dňa 29.09.2020 o 
11:00 hod. sa na adrese Štefánikova trieda 9, 
949 01 Nitra, kancelária na prízemí, bude konať 1. 
kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej spo-
luvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 BSM  v pomere 
k celku k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlast-
níctva č. 61, vedenom Okresným úradom Nitra, 
katastrálny odbor pre okres Nitra, obec: Lužianky, 
k.ú.: Lužianky, a to:
• parcela registra „C“ parcelné číslo 254/2, druh 
pozemku Orná pôda o výmere 3184 m2

Najnižšie podanie: 28.800,- EUR.

Bližšie informácie poskytuje dražobník 
telefonicky na čísle: tel. 0905 123 892

Pandemická komisia vlády po dôsled-
nom zhodnotení epidemiologickej situ-
ácie na Slovensku odporučila regionál-
nym hygienikom v rizikových okresoch 
Slovenska, kde v ostatnom období evi-
dujeme rastúci trend výskytu ochorenia 
COVID-19 (podľa semaforu oranžové 
a červené okresy), aby na zamedzenie 
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rá-
mec celoštátne platných opatrení.

Ak sa regionálny hygienik rozhodne 
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej 
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže 
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadú-
vať hromadné podujatia športovej, kultúr-
nej, spoločenskej či inej povahy v čase od 
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnim-
kou svadieb s celkovým počtom účastníkov 
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podu-
jatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase 
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 
epidemiológovia plánujú, ak to epidemio-
logická situácia dovolí, prijímať opatrenia 
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa 
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a tref-
nejšie.“

Regionálni hygienici sa môžu rozhod-
núť vydať opatrenia odporúčané Pande-
mickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie, 
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto 
odporúčame sledovať webstránky miestne 

príslušných regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva v SR.

Prijímanie lokálnych opatrení nad rá-
mec celoplošne platných opatrení nebolo v 
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou 
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch. 
K takémuto kroku pristúpil už napríklad 
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokál-
nu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto 
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Tren-
číne pre vzniknuté epidémie v podnikoch 
a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v 
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a 
Nové Mesto nad Váhom.

Stále platí odporučenie nosenia rú-
šok v interiérových verejných priestoroch, 
dodržiavanie dostatočného sociálneho 
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dez-
infekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať 
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí 
– pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej 
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si 
na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa 
tam len na nevyhnutný čas.

Regionálni hygienici 
majú nové právomoci

» red

14. septembra 1830    
z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

091     5 896    536

Zbavenie exekúcii a dlhov

Pomoc pri dražbách

Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79 �����������������������������
���������������

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

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

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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Nedávno som bol na jednej schôdzi. 
Experti na ministerstve diskutovali o 
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj tre-
ba digitalizovať učebnice. Neviem síce 
ako digitalizované učebnice pomôžu k 
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem 
si predstaviť ako pomôžu niektorým 
firmám k lepšiemu biznisu. 

Neurológ Martin Stránský hovorí, 
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh, 
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí 
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor 
teológie Randall Smith z  Hustonu hovorí 
o výskume, kde študenti, ktorí v škole po-
užívali tablety, čítačky, počítače a laptopy 
s prístupom na internet dosahovali oveľa 
horšie výsledky z matematiky, prírodo-
vedy alebo čítania ako ich rovesníci bez 
týchto technológií. Existuje aj ďalšia ana-
lýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s 
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou 
matematických algoritmov na internete 
a demokraciu nahradí vláda bohatých 
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže 
rozdeliť na tri vrstvy -  tých, čo vlastnia 
digitálne technológie, tých, čo pre nich 
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní 
a zotročení. 

Kedysi mali otroci na nohách ťaž-
ké reťaze, dnes majú vo vreckách karty 

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a 
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zaria-
denia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o 
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam 
chodíme, s kým sa stretávame a komuni-
kujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom 
túžime, z čoho máme strach. 

Digitalizácia je dobrá - nemusíme 
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera, 
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za 
materiál a priestor na skrine so spismi, 
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými 
dokumentmi. Našim deťom však nepo-
môžu ku šťastiu a lepšej príprave na život 
tablety, digitálne knihy a internet, ale bez-
pečné prostredie, starostliví rodičia dobrí 
učitelia. 

Naši starí rodičia nemali počítače a 
internet a možno ani také vzdelanie ako 
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého ro-
zumu, slobody a schop-
nosti prežiť aj v ťaž-
kých podmienkach. 
Ešte som nestretol 
človeka, ktorého by 
nasýtili digitálne ze-
miaky a našiel by 
zmysel svojho 
života v digi-
tálnom svete.

Digitálni otrokári

» Ján Košturiak

SLUŽBY
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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.

3
2

-0
0

0
3

-9

46
-0

19
2

80
12
00

03
5

Podvodníci tvrdia, že vás nahrali 
pri sledovaní porna, spoliehjajú sa 
na moment prekvapenia a strach a 
žiadajú peniaze.

Podvodníci zameriavajúci sa na 
digitálne vydieranie svojich obetí opäť 
vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná 
spoločnosť ESET varuje používateľov 
pred nepravdivými podvodnými ema-
ilovými správami, ktoré sa pokúšajú 
vylákať výpalné od ľudí sledujúcich 
pornografický obsah na svojich digitál-
nych zariadeniach.

Tentoraz prebieha e-mailová ko-
munikácia v dobrej slovenčine, počet 
obetí sa tak môže zvýšiť. Autor e-ma-
ilovej správy tvrdí, že si obeť nahral 
pri sledovaní pornografického videa a 
nahraté je aj samotné video, ktoré má 
obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť 
nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v 
digitálnej mene Bitcoin, zašle toto vi-
deo všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež, 
že kontakty a video má vďaka tomu, 
že si obeť infikovala svoje zariadenie 
škodlivým kódom práve pri sledovaní 
pornografie.

Tieto emaily sú podvodné a útoč-

níci v nich iba klamú a manipulujú. 
Určite teda neplaťte výpalné. ESET vy-
svetľuje, že útočníci sa snažia zneužiť 
nevedomosť obete tým, že jej podvod-
nú správu zašle akoby z jej vlastnej e-
-mailovej adresy. Adresu odosielateľa 
však dokážu technickejšie zdatnejší 
jedinci zmeniť relatívne jednoducho a 
rýchlo.

Útočníci sa snažia od obetí vylákať 
výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie 
majú len 50 hodín od otvorenia sprá-
vy, a ak budú obsah výhražnej správy 
s niekým zdieľať, video budú okamžite 
distribuovať. 

ESET odporúča, aby ste v takom 
prípade zvážili zmenu hesla a pridanie 
dvojstupňovej autentifikácie na daný 
email, prípadne ostatné služby a kontá, 
ktoré chránia rovnakým heslom. 

Na vydieračské e-maily 
nereagujte, ide o podvod!

» red

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto 
roka predložiť do legislatívneho pro-
cesu zmenu zákona o ovzduší a zákon 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia.

Kvalitu ovzdušia v slovenských kra-
joch bude monitorovať 14 inšpektorov. 
Počas ôsmich rokov sa budú snažiť pri-
spieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť rie-
šenie na zníženie znečistenia vzduchu. 
Uviedol to projektový manažér integro-
vaného projektu LIFE Gabriel Adamek 
spolu s ministrom životného prostredia 
Jánom Budajom pri príležitosti Svetového 
dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. 
septembra.

Noví manažéri kvality ovzdušia budú 
takmer na celom Slovensku. Do projektu 
sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nit-
riansky kraj. Inšpektori budú detegovať 
problémy a následne pomáhať k ich od-
stráneniu, analyzovať znečisťujúce látky 
a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa 
dajú obmedziť. „Primárne sme sa zame-
rali na lokálne kúreniská a dopravu,“ po-
dotkol Adamek.

„Všetko bude závisieť od krajov, či 
budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu 
a nemusia byť populárne,“ povedal Ada-
mek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala 

promovať aj výmena kotlov na tuhé pali-
vo za kotle na zemný plyn.

„Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na 
starostov a primátorov, aby využili platný 
zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd mo-
torových vozidiel do určitých častí miest. 
Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že 
to nie je populárne,“ povedal Budaj.

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto 
roka predložiť do legislatívneho procesu 
zmenu zákona o ovzduší a zákon o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia. Bu-
daj chce splniť víziu klimatického progra-
mu do roku 2030. Bude si to podľa neho 
vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých 
znečisťovateľov, transformáciu na menej 
znečisťujúce technológie a transformáciu 
niektorých znečisťovateľov, na čo chce 
využiť fondy z Európskej únie.

Kvalitu ovzdušia budú merať inšpektori

» red
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SEPTEMBER 2020

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

 Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 9. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

-15%
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20

pri nákupe

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni 
BRENO s najširším sortimentom 

podlahových krytín 

8x v SR / 
Bratislava, 

Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, ŽilinaNOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov

Diamond
& Diamond Kids

už od44,40
cena za rozmer 80x150 cm

E/ks BRENO.sk
Akcia platí do 30. 9. 2020 
alebo do vypredania zásob. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme. 
Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

materiál 100% PP Frisé, 
výber z viacej vzorov, rozmerov 
a farebných kombinácií 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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115. septembra 1935     

v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov.

Výročia a udalosti
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môže-
te ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade vy-
užiť všade tam, kde pestujete zeleninu, 
dokonca sa nemusíte báť použiť ho v 
skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide?
Pri zelenom hnojení ide o spôsob 

hnojenia pôdy pomocou živých rastlín 
a ich zapracovanie v skorom rastovom 
štádiu do pôdy, pričom ide o metódu 
veľmi šetrnú k životnému prostrediu. 
Potom ako sa rastliny, ktoré ste do pôdy 
zapracovali rozložia, obohatia pôdu o 
množstvo živín. Zelené hnojenie tiež 
chráni pôdu pred vysušením slnkom, 
eróziou vetrom a vymývaním živín daž-
ďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu pre-
kypria a niektoré z nich môžu pôsobiť 
aj proti škodcom či chorobám. Zelené 
hnojenie sa dá realizovať počas celého 
roka, ak sa preň rozhodnete v období od 
polovice septembra až do polovice ok-
tóbra, rastliny zapracujete do pôdy ešte 
koncom jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte
Z pôdy najskôr odstráňte všetky zvy-

šky predchádzajúcej úrody a zlikviduj-
te aj burinu. Potom plochu prekyprite 
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov. 
Vezmite osivo určené na zelené hnoje-
nie a rozhadzovaním ho husto vysej-
te do pripravenej pôdy. Následne ho 
hrabľami zapracujte do pôdy a utlačte. 
Ideálne je pustiť sa do výsevu po daždi, 
pretože rastliny potrebujú veľa vlahy. 
V suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako nrastú rastlinky do výšky 
približne 10 až 20 centimetrov, pokoste 
ich a nechajte mierne zvädnúť – nema-
li by však uschnúť. Pomocou motyky 
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak 
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarý-
ľovať aj bez predchádzajúceho kosenia. 
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali 
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.

Po tom, ako ste rastliny zapracova-
li do pôdy, nechajte záhono dva až tri 
týždne oddychovať. Následne môžete 
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.

Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze-

lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod-
ľa toho, v akom období plánujete zelené 
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce 
druhy, akými sú napríklad horčica, rep-
ka alebo medonosná facélia či lupina 

biela,
-na prezimovanie sejte osivo ozimných 
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. 
Vhodná je ozimná repka, vika huňatá 
aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom-
binovať,
-počas celého roka sa na zelené hno-
jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, 
ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu 
pôdu o dusík. Nesejte ich však na po-

líčku, kde predtým rástol hrach alebo 
fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete 
v ďalšej sezóne pestovať,
-ak neplánujete pestovať kapustu, 
brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi 
vhodné vysadiť na záhony repku alebo 
horčicu,
-ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte 
ako zelené hnojenie nechtík lekársky.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.                        autor foto Caniceus pixabay
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Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,  
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET 
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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Akcia platí len  

do konca septembra

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu. 
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE.
Dlhodobá, stabilná práca.

hr.slovakia@trigo-group.com, tel.č.:0911 432 456
Prosím, pošlite nám životopis.

Pr co ového
v

zber odpadu

Hrubá mzda 850 €

Pr co ov

k r c  - Nitra

pracovníkov

k s cikov k

Hrubá mzda 850 €
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12. septembra 1683               
– turecké vojsko bolo definitívne porazené 
v bitke pri Viedni.

Výročia a udalosti18. septembra 1812                
– Moskvu zachvátil obrovský požiar a zni-
čil skoro tri štvrtiny mesta.

Výročia a udalosti
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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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KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: 

 

Ubytovanie
 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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Ponuka
práce

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

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

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 

ZAMESTNANIE
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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


