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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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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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Premium
PONÚKA NA PREDAJ

Družstvo s ornou pôdou
Zlaté Moravce - Choča

Výmera spolu: 178 796m

Rekreačný objekt s pozemkom
Skýcov

Výmera spolu: 13 866m

Podnikateľský objekt s pozemkom
Zlaté Moravce - Chyzerovce

Výmera spolu 4 871m

Stavebný pozemok
Nitra - Cabajská

Výmera spolu: 4 464m

Kráľovská cesta 1, Nitra, Email: premium@re-max.sk, Tel.č.: 0902 729 108, 0914 101 349 78
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 9.00 - 17.00 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas

0915 797 098
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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najlepšia

najrýchlejšia
s.r.o.
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NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (54.930 domácností)
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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0903 432 588
 
 

S ahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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Neviete o so stavebným
odpadom - betóny, zemina?

 
Naša firma Vám zabezpe í

nalo enie a odvoz za
výhodných podmienok.

 
Kontakt: 0911  285 291 80
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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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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Príklad:
RP NR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Predám zánovný ben-
zínový rotovátor z malou 
chybou prevodovky. ZA 
VÝHODNÚ CENU! Tel. 0910 
481 777
» Predám Zetor 12011 bez 
EC. cena 2500 eu. Tel. 0948 
612 999

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600 
» Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl. Moraviec, 0907 
147 430 

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

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

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starú zváračku typ 
ks 350 aj bez káblov 0944 
634 153

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940 642 703
» HĽADÁM INTELIGENTNÚ 
ŽENU OKOLO 60 ROKOV NA 
KRÁSNY VZŤAH. STAV NE-
ROZHODUJE. 0915 427 955
» 57r. muž hľadá partner-
ku, 0915 205 150
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0908 806 433
» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží. 
0907 328 041
» ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ZRELÚ 
ŽENU JA MÁM 5O NA VEKU 
NEZÁLEŽÍ. 0907 119 860

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    

2 4
7
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6
6
6
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
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MASÁŽE, BANKOVANIE, 
LÁVOVÉ KAMENE 

objednávky: 0944 515 614
BOLÍ VÁS 

CHRBÁT ČI ŠIJA?
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Hladáme 
pre našich klientov 1 izbové 

byty, 2 izbové byty, 
3 izbové byty a 4 izbové byty.

Prosím ponúknite, ďakujem.
Tel.: 0903 041 149

0907 736 169

NITRA

MONITORING

ČISTENIE 
KANALIZÁCIE,

VÝVOZ A
ČISTENIE ŽÚMP,
LAPAČOV TUKOV

A ČOV

KRTKOVANIE
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KÚPIM 
ORNÚ PÔDU / PASIENKY

V NITRE A OKOLÍ

za cenu: 0,40 € až 1,20 € /m2

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk

IBA POZEMOK V CELKU
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V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red
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Zľava 25 % 
na odkvapový 
systém Flamingo 
s 20 ročnou zárukou
Skladom v 7 farebných prevedeniach

NOVINKA  
Maloformátová strešná krytina WAVE – 20 ročná záruka

Skladom v 2 farebných prevedeniach
 • RAL 8019 tmavohnedá matná

• RAL 9005 čierna matná
Cena za m2 – 6,15 € bez dph 

Rozmer modulu: 1190 x 736 mm
Výška prelisu: 35 mm

• Stavebná činnosť • Strešné centrum
    • Fúkaná tepelná izolácia • Pilčícke práce

    • Zemné, výkopové a búracie práce
0910 905 296   www.dimimax.sk

STREŠNÉ CENTRUM 
Tehelná 3, 953 01  Zlaté Moravce

V prípade, ak máte podozrenie na vý-
skyt ochorenia COVID-19 ( koronaví-
rusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako 
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha-
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdra-
viotníctva odporúča nasledujúci po-
stup.

V prvom rade výlučne telefonicky 
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká-
ra alebo operačné stredisko a infor-
mujte ich o svojom zdravotnom stave. 
Nechoďte priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice 
z dôvodu možného šírenia nákazy, 
následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

Každý, kto má príznaky alebo po-
dozrenie na ochorenie, môže požiadať 
o vyšetrenie formou elektronického 
formuláru. 

Ak prichádzate na Slovensko a 
niekedy počas posledných 14-dní pred 
príchodom ste navštívili krajínu ne-
nachádzajúcu sa na zozname menej 
rizikových krajín, musíte sa  okamžite 
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť 
svoj návrat na Slovensko Regionálne-
mu úradu verejného zdravotníctva a 
najskôr v piaty deň od príchodu ab-
solvovať test na ochorenie COVID19. 
Povinné testy na ochorenie COVID-19, 
t.j. testy po návrate z rizikových krajín, 
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o 
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné 
laboratóriá.

Objednanie na opakované testy (re-
testy) na COVID-19 je potrebné dohod-
núť s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva.

Mobilné odbery pre imobilných 
pacientov budú vykonané v domácom 
prostredí pacienta. Je potrebné o ne po-
žiadať. 

Pred vyšetrením na COVID-19 (vý-
ter z hrdla a nosa) je potrebné dodr-
žať tieto zásady - príďte nalačno a bez 
predchádzajúceho použitia kloktadiel, 
zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, 
pred výterom nefajčite. Pred výterom 
si úplne vyprázdnite nos a vykašlite 
sa. V prípade smädu je povolené pitie 
nechladenej čistej vody. Na odberové 
miesto je potrebné prísť osobným vo-
zidlom. Test na COVID-19 a následná 
karanténa je povinná pre všetkých pa-
sažierov vo vozidle.

V súčasnosti sú zriadené a fungujú 
odberové miesta vo všetkých krajských 
mestách.

Ako postupovať v prípade ochorenia 

» Zdroj: MZ SR
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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

• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

6
1
-0
2
4
6

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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OBEC IVANKA PRI NITRE
Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 
vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku vo vlast-

níctve obce
časť  pozemku C-KN p. č. 1824/1, ostatná plocha, k. ú. Ivanka pri Nitre vo výmere 11 
000 m2 z celkovej výmery 24 258 m2 vo vlastníctve obce Ivanka pri Nitre, Novozá-
mocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, LV 1183.

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej 
tabuli, internetovej stránke vyhlasovateľa a v regionálnej tlači. 
Podmienky súťaže: 
1) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ.
2) Predmetný pozemok sa bude môcť využiť po  schválení  zmien a doplnkov č. 3 k Územnému 
plánu obce na ľahkú priemyselnú výrobu s orientáciou na potravinársky priemysel,
3) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k ohliadke dňa 14.10.2020,
4) Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uve-
dené meno a adresa navrhovateľa, s označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“,
5) Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 
951 12 Ivanka pri Nitre, najneskôr do 14.00 hod. dňa 26.10.2020      
6) Rozhodujúci je návrh s najvyšším bodovým hodnotením. V prípade rovnakého počtu bodov, 
bude rozhodujúci skorší dátum a hodina doručenia návrhu.
7) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže 
bez zbytočného odkladu po vyhodnotení predložených ponúk a následnom schválení obecným 
zastupiteľstvom.
8) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej sú-
ťaži.
9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo od-
mietnuť všetky predložené návrhy. Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na 
internetovej stránke obce www.ivankaprinitre.sk. Navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne, alebo 
osobne prevziať na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom ter-
míne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude 
do súťaže zaradený. Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži na tel. č.: 0910 301 067.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 29.09.2020
Zvesené z úradnej tabuli dňa ...............2020
V Ivanke pri Nitre, 29.09.2020 Ing. Jana Maršálková

starostka obce

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/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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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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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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5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti

Prišlo nám do redakcie viacero korekt-
ných mailov, v ktorých čitatelia prosili 
o to, aby sme s pomocou regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva vy-
svetlili, prečo je v tom - ktorom meste 
viac nákaz, ako v inom.

Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že 
v súčasnej situácii by bolo z našej stra-
ny mediálne nezodpovedné zaťažovať 
pracovníkov úradov verejného zdravia 
akýmikoľvek otázkami, majú svojej 
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich 
vedeckých, technických i ľudských 
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby 
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz 
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát 
takto verejne poďakovať a ďalej s obdi-
vom sledovať ich prácu. REGIONPRESS 
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré 
aktívne zverejňujú relevantné infor-
mácie o ochrane zdravia z pohľadu au-
toritatívnych inštitúcií, ale nechávajú 
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz 
robiť treba najviac.

Príčin, prečo je v niektorých mes-
tách nákazovosť väčšia ako v iných, 
je veľa. V prvom rade je to geografická 
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzit-
né, alebo dokonca pohraničné, svoju 
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších 
fabrík v regióne, mobilita pracovnej 
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej 
starostlivosti.

Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa 
začína prejavovať ako symptomatic-
ký - všetci vieme o tom, aká dôležitá je 
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolu-
patričnosť. Máme však na Slovensku 
politické trendy a ich zástancov, ktorí 
odmietajú prevenciu napríklad v podo-
be rúšok. Je preto logické, že tam, kde je 
zastúpenie priaznivcov takýchto posto-
jov vyššie, je znížená miera prevencie, 
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.

Je zrejme načase, aby sa zverejnila 
aj takáto porovnávacia štatistika.

Nám z redakcie nezostáva nič iné, 
ako apelovať na zodpovednosť, em-
patiu a pri istej miere osobnej pokory 
aj za cenu zníženia svojho osobného 
štandardu na ohľaduplnosť voči svoj-
mu okoliu aj tým, že využijeme všetky 
dostupné prostriedky bežnej prevencie 
pred šírením nákazy.

Prečo je 
v našom meste toľko nakazených?

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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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Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
stukoviny,  múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ

WWWSPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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SBS
LAMA SK
príjme operátorov PCO

v Nitre

0948 380 065

Nástup INHEĎ! 
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

+420 603 450 207
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        

   
Mzda od: 5 euro / hod. brutto
Nástup ihneď.

0914 328 307    corado@corado.sk

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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práca na 3 zmeny

pohovor ka dý utorok, štvrtok o 10:00 

nástup ka dý PONDELOK 

NOVÉ PRACOVNÉ

PRÍLE ITOSTI!

S E M E C S , S . R . O .

Hlavná 1797/62, 952 01 Vráble

OPERÁTOR VÝROBY -RU NÉ OSÁD ANIE
DOSIEK PLOŠNÝCH SPOJOV
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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. 
Kontakt:

jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

UPRATOVAČKU

Prijmeme
na skrátený 4 hod 

pracovný úväzok:

Miesto výkonu 
práce:
Chotárna 41
NITRA
 
Mzda: 290€
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

INZerÁt,
ktorÝ
PreDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

������������������������
Novozámocká 89

951 12 Ivanka pri Nitre
0911 950 263

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
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Viac info 
��������������������

0800 500 091


