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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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kapor, tolstolobik, amur, sumec, šťuka, zubáč

Otváracia doba od 9:00 do 18:00,  každý deň.

0905 547 825
Na požiadanie za poplatok rybu vypitveme. 
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S E R V I S  A  P R E D A J

    
S E R V I S  A  P R E D A J

0905 625 641,    037/656 50 60

 •  • 
 •  • 

 • 
 • 

 •  • 
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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

10.12.2021

Štvrtok

09.12.2021

Streda

08.12.2021

Utorok

07.12.2021

Pondelok 

06.12.2021

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.  

Kelová polievka so zemiakmi • 0,3l 11. Vyprážaný syr so šunkou, varené zemiaky, tatárska omáčka • 120g 1,3,72. Cigánske bravčové karé (slanina, šunka, pretlak), slovenská ryža, šalát • 184/64g 13. Piškóta s ovocím, čokoládou a malinovým pudingom • 360g 1,3,74. Rybie �ilé na karí omáčke s luskami mladého hrášku a divou ryžou • 150g  1,45. Zeleninový šalát s vyprážanými kuracími nugetami, majonézový dip • 450g  1,3,7
Zeleninový vývar s cestovinou • 0,3l 11. Vyprážaný kurací rezeň, zemiaková kaša, šalát • 120g 1,3,72. Pečená bravčová krkovička s dusenou kapustou, knedľa • 114/64g 1,3,73. Štrúdľa s jablkami a orechmi • 1ks 1,3,84. Bryndzové halušky so slaninou • 450g 1,3,75. Zeleninový šalát – Kasir (zelenina, bulgur, balkánsky syr), bylinkový dressing • 450g  1,7,10
Zemiaková „gulášová“ polievka •  0,3l 1    1. Vyprážaný viedenský bravčový rezeň, varené zemiaky, šalát • 120g 1,3,72. Rizoto s kuracím mäsom a zeleninou, syr, kyslá uhorka • 500g 73. Šišky s džemom • 5ks 1,3,74. Granatiersky pochod, kyslá uhorka • 450g 15. Pizza classic - pomodoro základ, šunka, kukurica, syr • 1ks 1,7
Kyslá fazuľová polievka • 0,3l 1,71. Vyprážaný kurací rezeň v zemiakovom cestíčku, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Pastiersky prírodný plnený bravč. rezeň (údené, šampiňóny, syr), var. zem., šalát • 120g  1,73. Zapekané rezance s makom a slivkovým lekvárom • 400g 1,34. Vege guľky so sézamom v paradajkovej omáčke, varené zemiaky • 4ks/0,2l 1,3,115. Zeleninový šalát s kuracím gyros, pečený zemiak v šupke, smotanový dressing • 450g 7 
Sedliacka krúpová polievka • 0,3l 11. Hovädzie �ilé s cibuľovým čatní a redukciou z červeného vína, slovenská ryža • 164/64g 12. Ázijské kuracie soté, ryža • 180/64g3. Tvarohové koláče s džemom • 5ks 1,3,74. Vyprážaný kar�iol, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,75. Mix z grilu (cuketa, paprika, cvikla, cibuľa), kuracie medailónky, varené zemiaky • 450g 
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

8,00€/kg

4,50€/kg

3,00€/kg

3,10€/kg

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

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

Živé KURENCE
Živé MORKY

0903 432 588

S ahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.9
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Predaj 
živých rýb  

na Jelenci Remitáži v RZ Chaty pod Gýmešom

 od 11.12.2021 do 23.12.2021

DENNE od 8,00 do 18,00

Tel.: 0905 334 432

Ryby očistíme
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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)

Známy komentátor sa vo svojom naj-
novšom článku zaoberá hľadaním 
odpovede na otázku, prečo je naša 
spoločnosť tak rozoštvaná a rozde-
lená. Pritom celý život ju vo svojich 
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A 
nie sám.

Podnikatelia a podnikateľské sub-
jekty do veľkej miery právom plačú, že 
štát zakazuje občanom, aby u nich na-
kupovali či od nich odoberali služby. 
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké 
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa 
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli 
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi-
ku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad 
sedemdesiat rokov má bežná mestská 
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej 
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad 
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje 
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich 
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša-
de. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci 
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú 
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. 
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A 
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou 
neznalosťou (podpredsedníčka vlády 
nepozná ani ten základ – výšku DPH) 
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší 

článok spotrebiteľského reťazca – ob-
čan. Lenže, ono to donekonečna nejde. 
A starobné dôchodky tiež nie sú nafu-
kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa 
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logic-
ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať 
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna 
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby 
všetkých sa smutne zdvíha do vyšších 
a vyšších poschodí. Teda, všetkých, 
okrem našich politikov. Časť ich výdav-
kov, ktoré si bežný občan či živnostník 
platí z vlastného, im hradí štát v podobe 
dopravy, priestorov, pracovnej techniky 
a iných benefitov vrátane občerstvenia 
na poradách a večných koaličných ra-
dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov 
im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa 
akurát tak valorizujú odvody a pomaly 
sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A 
čo sa ešte len chystá, vieme všetci.

Žijeme zvláštne zvláštnu 
dobu, rozoštvanú a roz-
delenú, dobu nenávisti. 
A zúfalstva. Teraz už len 
vedieť, čo s tým...

Pekný a hlavne v 
zdraví prežitý týž-
deň, vážení čita-
telia!

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Prevíjanie a opravy 
elektromotorov 

a čerpadiel 
Nitra, Priemyselná 4, 

objekt bývalej Inštaly, tel. 0904 326 084.

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

Cena 42€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

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

285€

0911 041 654

470€

480€

DREVO
EXPRESS
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

4. decembra 1996    
František Gaulieder bol protiústavne zba-
vený poslaneckého mandátu

Výročia a udalosti

20
Búranie bytového jadra aj s odvozom

AUTODOPRAVA
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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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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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie 
   týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať 
   nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok 
   pred Vašou konkurenciou

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

 

NITRIANSKO



NR21-48 strana 3

radíme / služby, zdravie, relaxnitriansko
3

7
8
-0
1
9
8

 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra

zverejňuje zámer prenajať
kancelárske priestory v budove s. č. 917, miestnosti

s výmerou 16 m2, 19 m2, 21 m2, 22 m2 a 25 m2 
s dobou nájmu na jeden rok. Cena nájmu minimálne 
100,00 €/m2 ročne. Byt s dobou nájmu na jeden rok, 
cena nájmu minimálne 220,00 € mesačne a energie.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: 
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE,

Fatranská 3, 949 01 NITRA v označenej obálke: 
„NÁJOM“  do 13.12.2021 do 12.00 hod.

Bližšie informácie: 

mobil: 0911 540 021
e-mail: zuzana.brunaiova@kosnr.sk.
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WELLNESS

035/649 31 44

UBYTOVANIE

035/649 31 44

0907 988 632

REŠTAURÁCIA

BOWLING

0908 488 615

JAZDECKÁ ŠKOLA

0905 904 800

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
www. wellness.palarikovo.sk

e-mail: wellness.palarikovo@gmail.com
tel.: 0907 988 632

0905 990 272
035/649 31 44

Darčekový poukaz

je ten najlepší spôsob ako potešiť svojich blízkych

Zákazníci si môžu vybrať z darčekových poukážok:

 

Objednáš na:
wellness.palarikovo@gmail.com

0905 990 272, 0907 988 632

189,- €

25,-€ 

10,- €

27,- €

18,- €

Barborky majú starý pôvod, kedy 
sa na sviatok sv. Barbory dňa 4. de-
cembra 20 dní pred Štedrým dňom 
na Vianoce narežú vetvičky čerešní 
alebo višní a vložia sa doma do vázy s 
vodou tak, aby do Vianoc v teple roz-
kvitli.

Dôležité je narezať vetvičky šikmý-
mi rezmi, vložiť ich do vázy naplnenej 
vodou a postaviť do chladnej miestnos-
ti. Vetvičky asi 5 až 12 dní pred želaným 
kvitnutím prenesieme do teplej obýva-
cej izby.

Rozkvitnuté barborky cez Viano-
ce symbolizujú nielen príchod nového 
svetla v podobe Ježiša Krista, ale pô-
vodne pripomínali aj zimný slnovrat, 
ktorý v konečnom dôsledku spôsobí 
zánik zimy a príchod jari. Podľa pove-
ry to tiež môže znamenať, že sa dievča, 
ktorej barborka vykvitla, do roka a do 
dňa vydá. (Dievčatá si napríklad vet-
vičky popísali menami chlapcov, ktorí 
im boli sympatickí. Ktorá vetvička naj-
skôr vykvitla, za toho sa malo dievča 
vydávať.)

Čerešňové vetvičky sú najtradič-
nejšími barborkami. Okrem čerešní 
alebo višní sa na barborky používajú aj 
ďalšie ovocné stromy, ako sú broskyne, 
slivky, alebo jablone. Môžete ale skúsiť 
aj barborky z magnólie, sakury, kaliny 
alebo okrasných jabloní, skrátka z tých 
stromov a kríkov, ktoré máte k dispozí-
cii.

Pre barborky si vyberajte vetvič-
ky, ktoré majú veľa kvetných púčikov. 
Vždy používajte kvalitné ostré nožnice, 
ktorých čistý rez do stromu nezane-
sie infekciu. Nastrihaným vetvičkám 
zrežte dolný koniec tak, aby plocha, 
ktorá prijíma vodu, bola čo najväčšia. 
Vetvičky barboriek by mali do troch 
týždňov vykvitnúť. Hlavnou príčinou 
neúspechu býva suchý vzduch a vy-
soká teplota, vetvičky preto rozhodne 
nedávajte blízko kúrenia. Môžete ich 
rosiť. Oneskorenie rezu niekoľkých dní 
po Barbpore sa dá dohnať tým, že na-
rezané vetvičky celé ponoríte približne 
na pol dňa do vody s teplotou okolo tri-
dsaťpäť stupňov. Dbajte na to, aby voda 
nevychladla.

Je tu víkend „barboriek“

» red

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti
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Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR,  Štátna vete-
rinárna a potravinová správa SR a 
zástupcovia chovateľov ošípaných, 
spracovateľov bravčového mäsa a 
zástupcovia obchodu budú spoloč-
ne postupovať a vymieňať si infor-
mácie s cieľom zintenzívniť boj proti 
šíreniu afrického moru ošípaných. 

V memorande o spolupráci signa-
tári deklarovali, že budú navzájom ko-
ordinovať svoje kroky tak, aby nebola 
ohrozená hospodárska súťaž. ,,Toto 
memorandum je dôkazom dobrej vôle 
a ochoty všetkých zúčastnených po-
skytovať promptné, správne a transpa-
rentné informácie, ktoré nám pomôžu 
efektívnejšie ochrániť chovy ošípaných 
pred africkým morom,“ uviedol minis-
ter pôdohospodárstva  a rozvoja vidie-
ka SR Samuel Vlčan po podpise Me-
moranda o spolupráci v rámci krízovej 
situácie v súvislosti s africkým morom 
ošípaných. Signatári memoranda majú 
zároveň zabezpečiť, aby ich členovia, 
koordinované spoločnosti a organizá-
cie spolupracovali v maximálne mož-
nej miere pri opatreniach a krokoch 
na zastavenie šírenia AMO. Spoločne 
majú ochrániť chovy ošípaných a spra-
covateľských prevádzok mäsa pred za-
vlečením nákazy. Ďalej majú zabezpe-
čiť kontrolu zdravotného stavu živých 

zvierat a mäsa pred uvedením na trh zo 
zasiahnutých zón a uvedenie zdravého 
mäsa a mäsových výrobkov zo zvierat 
pochádzajúcich z postihnutých oblastí 
na trh. Okrem MPRV SR a ŠVPS SR me-
morandum podpísali Zväz chovateľov 
ošípaných na Slovensku, Slovenská 
asociácia chovateľov ošípaných, Slo-
venský zväz spracovateľov mäsa, Zväz 
obchodu Slovenskej republiky a Slo-
venská aliancia moderného obchodu.

Africký mor ošípaných je vírusová, 
vysoko nákazlivá infekcia domácich 
ošípaných a diviakov, ktorá sa  na ľudí 
neprenáša. Infekcia má rýchly priebeh, 
prejavuje sa vysokými horúčkami, 
apatiou, slabosťou, hnačkami, pneu-
móniou, krvácaním. Úmrtnosť zvierat 
sa pohybuje od 85 do 100 percent. Liek 
na africký mor ošípaných neexistuje.

Memorandum o spolupráci v boji 
proti africkému moru ošípaných

» red

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 

KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE

LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk

6. decembra 1774    
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku

Výročia a udalosti 7. decembra 1941    
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti

INZercIA
0910 851 307, 0910 455 919
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Žijeme v krásnej dobe. Nepoznali sme 
vojnu. Môžeme vyznávať svoju vieru, 
slobodne hovoriť vlastné názory a voľ-
ne cestovať. 

Naša životná úroveň, prístup k zdra-
votnej starostlivosti a vzdelaniu sú ne-
porovnateľné s väčšinou krajín na svete, 
ale aj s generáciami pred nami. Žijeme v 
nádhernej krajine, kde je množstvo pra-
menitej a termálnej vody, striedajú sa v 
nej štyri ročné obdobia, vrchy, roviny, do-
liny, jaskyne, hrady a veľa iných pekných 
vecí. Rodiny majú jednu z najdlhších 
materských dovoleniek na svete, starí a 
chorí nárok na pobyt kúpeľoch, deti ly-
žiarsky výcvik a školy v prírode. 

Veľa ľudí má vlastné byty, domy, 
záhradné domčeky alebo chaty. Fungujú 
nám ešte vzťahy v rodinách. Máme dob-
ré pracovné podmienky, dva voľné dni v 
týždni, celkom dosť dovolenky a sviatkov 
na oddych. Môžeme športovať a venovať 
sa rôznym koníčkom. Máme technológiu, 
ktorá nám umožňuje komunikovať s ľuď-
mi z celej planéty, študovať v ľubovoľnej 
krajine na svete a poznávať jej kultúru.

Stále je medzi nami dosť citlivých 
a dobrých ľudí, ktorí ochotne pomáha-
jú. Keď nám zhorela maštaľ v Dobrom 
Pastierovi veľa ľudí nám pomáhalo. Ďa-

kujeme. Chodia k nám pracovať aj dob-
rovoľníci. Ľudia sa modlia za druhých, 
dokážu si odpúšťať a pomáhať. 

Toto je reálny život na Slovensku. 
Lepší aký bol kedykoľvek predtým. Pre-
čo toľko ľudí nadáva? Neviem. Neuve-
domujú si dary, ktoré dostali? Možno 
hlasno nadáva iba menšina. Chýba nám 
vďačnosť za to, čo máme a naháňame sa 
za vecami, ktoré nepotrebujeme. Máme 
pandémiu, ale je to len epizóda v tejto 
dobe. Nebojme sa, prekonáme ju.

Poznám múdru staršiu dámu, Jolanu 
Regulyovú. Hovorieva, že všetko je tak ako 
má byť. A my máme iba dve možnosti - te-
šiť sa z toho a ďakovať, alebo sa trápiť a na-
dávať. Keď si vyberieme tú prvú možnosť, 
sme šťastní a zdraví. Druhá možnosť nám 
berie radosť zo života a prináša chorobu. 

Žijeme v dobe, ktorú sme si nevybrali. 
Ona si vybrala nás. A my 
si môžeme vybrať svoj 
postoj k nej. Ďakujem 
za krásnu dobu, v 
ktorej som sa dostal 
na tento svet. Za miesto, 
kde som sa narodil a 
za ľudí, ktorí 
boli a sú okolo 
mňa. 

Žijeme v krásnej dobe

» Ján Košturiak
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8. decembra 2006    
1. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti 

Výročia a udalosti
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Pre živnostníkov, ostatné samostat-
ne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 
dobrovoľne poistené osoby (DPO) 
budú od roku 2022 platiť nové vyme-
riavacie základy pre platenie poist-
ného na sociálne poistenie. 

Minimálny a maximálny vymeria-
vací základ na sociálne poistenie pre 
SZČO a DPO sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje takto:
• minimálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 546 eur, sa zvyšuje na 
566,50 eura,
• maximálny vymeriavací základ, kto-
rý je v súčasnosti 7 644 eur, sa zvyšuje 
na 7 931 eur.

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 
187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľ-
ne poistená dôchodkovo, nemocensky 
a v nezamestnanosti, bude vo výške 
199,11 eura.

Informáciu o novej výške poistné-
ho dostanú SZČO v priebehu januára 
2022 zo Sociálnej poisťovne listom ale-
bo do e-schránky, ak ju majú aktivova-
nú. Poistné v novej výške potom prvý 
raz zaplatia do 8. februára 2022 (za ja-
nuár 2022).

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) budú mať 
v čase pandémie ďalšiu možnosť odlo-
žiť si splatnosť poistného na sociálne 
poistenie za mesiac november 2021 do 
30. septembra 2024. Vyplýva to z na-

riadenia vlády, ktoré kabinet schválil 
24. novembra 2021 a ktoré nadobudne 
účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
zákonov.

Odklad splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za mesiac november 
2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za 
zamestnávateľa a pre povinne poistené 
SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem 
z podnikania a inej samostatnej zá-
robkovej činnosti v uvedenom mesiaci 
poklesol o 40 % a viac. Lehota splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
za november 2021 sa za zamestnancov 
nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvis-
losti pripravuje formulár čestného 
vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preu-
kázanie splnenia podmienok odkladu 
splatnosti poistného za mesiac novem-
ber 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z 
podnikania tak odvádzateľ poistného 
oznámi Sociálnej poisťovni prostred-
níctvom tohto pripravovaného elektro-
nického formuláru. 

Živnostníkom do pozornosti

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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»Predám Fiat Punto 0917 049 
831

»Kúpim starodávny bicykel aj 
nekompletný,rôzne diely(kole-
sá,svetlá,kostry,atd).tel. 0907 
687634
»JAWA 350 KYVACKA PANELKA 
634 KÚPIM TÚTO STARÚ MO-
TORKU AJ POKAZENÚ SAMOTNÝ 
MOTOR PLATÍM IHNEĎ PONÚK-
NITE 0915 215 406
»Kúpim vozík PAV za moto 
Jawa do 500 eur 0904 274 
781
»Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 0949 
350 195
»Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babea/Stadion/Simson aj 
iné.. 0949 371 361

»Kúpim 3i byt do 100 000 eur 
v NR a okolí. Platím v hotovos-
ti,0951 676 236

»Predám tekvicové jadierka 
0905 648 707
»Kúpim továrenský traktor 
TK10, TK14, MT8 alebo iný men-
ší do 1000 eur 0904 274 781
»Predám prasiatko 
0918318584

»ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124

»Hľadám Montážnika Sadro-
kartonu.Realizácia podkrovia 
0908 556 288

»57r.hľadá priateľku 0917 049 
831
»49r hľadá ženu SMS 0910 
202059
»51MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 65r. 
0907 119 860
»Slobodný starší hľadám 
priateľku Zm a okolíe. 0911 
945 621

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307, 0910 455 919

e-mail: nitriansko@regionpress.sk 4
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

veľké
znižovanie

cien

od 04. do 19. DECEMBRA

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 
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CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate
Pri každodennej komunikácii ohľa-

dom CBD je našou hlavnou úlohou          
a prioritou zistenie stavu a potrieb kaž-
dého človeka s ktorým komunikujeme. 
Dôvody využitia CBD olejov, výber 
koncentrácie a dávkovania CBD olejov 
je u každého iná, no viaceré otázky sa 
opakujú. Vybrali sme preto také, s kto-
rými sa stretávame najčastejšie.

Ako si mám správne vybrať kon-
centráciu, ak chcem CBD užívať ako 
prevenciu alebo pri problémoch so 
spánkom? 

Na začiatku užívania CBD sa všeobec-
ne odporúča začínať od nižšej dávky, 
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej kon-
centrácii, teda napríklad 5%. Následne 
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncen-
tráciu. Pre mnohých je celkom postaču-
júca 10% koncentrácia, na ktorej si na-
stavia optimálne dávkovanie. Iní však 
uprednostňujú vyššiu koncentráciu, 
teda 20% CBD oleji a na tejto koncen-
trácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem 
dávkovania treba pri hľadaní koncentrá-
cie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu. 
Každý z nás má metabolizmus trochu 
iný a tak isto rýchlosť samotného me-
tabolizmu urýchľuje alebo naopak spo-
maľuje účinky BIO produktov. Aj preto 
odporúčame začínať od slabšej koncen-
trácie a následne sa zastaviť na tej, pri 
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve 

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je 
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav. 
Kým pri preventívnom užívaní je dobré 
začínať od nižšej koncentrácie, v prípa-
de ak sa CBD používa akútne, pre jeho 
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti, 
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii 
hneď zo začiatku.

Mávam depresie a chcem si objed-
nať 10% olej. Kedy ho mám užívať? 
Pravidelne alebo podľa potreby?

Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín, 
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne 
v tú istú hodinu každý deň až kým sa ne-
dostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší, 
je potrebné udržať stabilizačnú fázu as-
poň jeden mesiac. Až následne je možné 
s postupne znižovať koncentráciu, resp. 
dávku CBD. Iba postupným a pomalým 
znižovaním dávky a koncentrácie predí-
dete neželanému „jojo“ efektu a zlepše-
ný zdravotný stav bude pretrvávať aj po 
úplnom vysadení.

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi 
proti bolesti?

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kon-
traindikácie CBD olejov s inými liekmi. 
Samozrejme pri akomkoľvek pravidel-
nom užívaní liekov, nielen proti bolesti 
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s 
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlh-
šom užívaní Vám pozitívne účinky CBD 
umožnia znížiť dávky alebo celkom vy-
sadiť niektoré klasické lieky. Aj v takom-
to prípade však akúkoľvek zmenu treba 
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané 
lieky predpísal.

Veríme, že Vám naše odpovede pomohli 
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte 
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte 
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme 
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese: 
mrenova@regionpress.sk alebo na tel. 
čísle 0904 552 345              » red.

Foto: Canva
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 Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu, 
kde vás počas jedného dňa prijal prezident, 
predseda parlamentu, premiér a vystúpili 
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné 
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlo-
hou na Balkáne?

V Čiernej Hore som predsedom delegácie 
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym 
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjed-
nodušene - europoslanci ma poverili, aby som 
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín 
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych 
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov 
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa 
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže 
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej 
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro 
sledujú.

 Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ 
rozšíri?

Rozhodne áno. Život v Európskej únii je 
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín 
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť 
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne 
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Sloven-
sku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z 
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je 
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že 
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou 
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže 
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno 
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia in-
fraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie 
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do 
Čiernej Hory.

  Strednú školu a vysokú školu ste absol-
vovali v USA a neskôr ste vyštudovali európ-
sku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili 
na Slovensko?

  Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu, 
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.          
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa 

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa 
venovať európskej politike ako výskumník, 
organizoval som verejné podujatia a diskusie          
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne 
som sa usadil doma na Slovensku, založil si 
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát             
a začal som učiť na vysokej škole.

 Dlho ste učili európsku politiku na Kate-
dre politológie v Bratislave. Plánujete sa k 
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňa-
li, dnes však žijem naplno prácou europoslanca 
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší 
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som 
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli, 
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom 
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

 Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste 
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá-
date dochádzanie?

 Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať 
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo 
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa 
naplno venovať aj rodine a domácim prácam. 
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím 
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi 
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena 
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.

 Čo vám doma ide najlepšie?

 Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova-
li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ 
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravu-
jeme jedlo so synom a dcérkou. 

 Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste na-
varili, keby ste boli pozvaný do televíznej 
relácie o varení?

Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil 
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na 
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné 
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, tro-
chu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je 
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille 
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má          
u nás doma tiež veľký úspech. 

 Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím 
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších.       
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme 
napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo 
venčíme švagrovho psíka Fifka. 

 Kde budete tráviť vianočné sviatky?

Doma so svojimi najbližšími a verím, že 
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny 
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku 
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj 
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim 
voľné chvíle na Slovensku.

 Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína, 
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali 
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie 
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame 
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes 
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je 
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj 
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam, 
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia 
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po 
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorga-
nizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť 
ich tak propagovať v Európe.

V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do 
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej 
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej 
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.

Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory 
(Foto: Čiernohorský parlament)

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB.
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu
obchodnej prevádzky

v Nitre

0948 356 675

Nástup ihneď !
POS nutný!
850 € brutto/ mesiac
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Ponúkame  
brigádu

na balenie plastových 
fliaš v Jarku. 

Práca je na dve 8-hodinové zmeny. 

Doprava z Nitry zabezpečená.
Mzda 3,90€/hodina/brutto.

Ponuka
práce

Pre viac info:  0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

 Pracovníka na obsluhu stavebného stroja

Vašou úlohou bude:
-Vedenie a obsluha kompaktoru
- Rozhŕňanie a hutnenie navezeného materiálu na skládke odpadov
- Váženie dovezeného odpadu
- Údržba prístupových ciest
Ponúkame mzdu: 850 EUR/mesiac
Požadujeme:
- Samostatnosť, zodpovednosť
- Aktívny prístup k práci
- Skúsenosti s prácou na stavebných
   strojoch nie sú podmienkou, ale výhodou

V prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.  0904 852 251,
alebo  e-mailom: molnarova@envigeos.sk

Náplň práce: 
 Zabezpečovanie plynulého chodu linky,
 Kontrola výstupného produktu,
 Bežná údržba linky.

Pracuje sa na 2 zmeny (ranná, poobedná).
Platové podmienky: základ 800 EUR + pohyblivá zložka
až do výšky 300 EUR v závislosti od dosiahnutého výkonu.

Náplň práce: 
 Zabezpečovanie plynulého chodu linky,
 Kontrola výstupného produktu,
 Bežná údržba linky.

Pracuje sa na 2 zmeny (ranná, poobedná).
Platové podmienky: základ 800 EUR + pohyblivá zložka
až do výšky 300 EUR v závislosti od dosiahnutého výkonu.

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

prijme do pracovného pomeru

OPERÁTORA 
NA REGRANULAČNÚ LINKU

V LUŽIANKACH
(obsluha linky na výrobu plastového regranulátu).
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Hľadáme 
kolegov na trvalý pracovný 

pomer na pozície:

Operátor výroby (lisovňa) 
• 3,90€/hod základ + 0,90€/hod pohyblivá zložka 
   + 0,716€/hod hlukový príplatok + všetky zákonné príplatky 
• práca na 2 zmeny

Zoraďovač/Nastavovač lisov
• 4,20€/hod základ + 0,90€/hod pohyblivá zložka 
   + 0,716€/hod hlukový príplatok + všetky zákonné príplatky
• práca na 2 zmeny

Miesto výkonu práce: Dolné Hony 8, Nitra
Kontakt: k.krascenicova@farguell.com • 0903 310 325
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Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0910 851 307, 0910 455 919

e-mail: nitriansko@regionpress.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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