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PRIJMEMEPRIJMEME  
VODIČA AUTOBUSUVODIČA AUTOBUSU  

1 700 € / mesiac brutto1 700 € / mesiac brutto

Kontakt: 0903 781 231

E-mail: nitrabus@nitrabus.sk

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

0905 625 641,    037/656 50 60
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Donášková služba

Potraviny a drogéria

0949 098 450
www.rodinnnakup.sk

Doprava zdarma















3
6
-0
1
2
5

0903 432 588

S ahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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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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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

17.12.2021

Štvrtok

16.12.2021

Streda

15.12.2021

Utorok

14.12.2021

Pondelok 

13.12.2021

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.  

Rajčinová polievka s ryžou • 0,3l 11. Vyprážaný encián, varené zemiaky, tatárska omáčka • 120g 1,3,72. Bravčový plátok na šampiňónoch, tarhoňa, kyslá uhorka • 184/64g 13. Pirohy so slivkovým lekvárom, sladkou strúhankou a maslom • 5ks 1,3,74. Pizzové osie hniezda s olivami • 5ks 1,3,75. Grécky šalát so syrom feta, hrianky, bylinkový dressing • 450g 1,7,10
Slepačí vývar so zeleninou a rezancami • 0,3l 11. Vyprážaný kurací rezeň plnený šunkou a syrom Cordon Bleu, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Bravčový guláš na poľovnícky spôsob, knedľa • 280/64g 1,3,73. Kapustníky – koláče z kysnutého cesta • 5ks 1,3,74. Zeleninové rezne, zemiaková kaša, šalát • 200g 1,3,75. Zeleninový šalát s kuracími krídlami v páci z tmavého piva, pečené zemiaky, pikant salsa • 450g 
  Fazuľovo zeleninová polievka s �liačkami • 0,3l 11. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, šalát • 120g 1,3,72. Perkelt z kuracieho stehna, halušky, kyslá uhorka • 1ks/0,25l 1,33. Palacinky s nutellou a �lambovaným ovocím (pomaranč, jablko) • 3 ks 1,3,74. Zapekaná cuketa so zeleninovou plnkou, zemiaková kaša, šalát • 200g 1,3,75. Pizza Hawai – pomodoro základ, šunka, kuracie mäso, ananás, syr • 1ks 1,7
Provensálska zemiaková polievka so syrom • 0,3l 1,71. Vyprážaný marinovaný kurací rezeň, ryža s hráškom, šalát • 120g  1,3,72. Hovädzie ragú na červenom víne, slovenská ryža • 184/64g 13. Vianočky s hrozienkami od Veroniky • 3ks (120g/ks) 1,3,74. Strapačky s kyslou kapustou a slaninou • 450g 1,35. Cestovinový šalát so zeleninou a baby mozarellou, smotanový dresing • 450g  1,7
Staročeská kulajda (hríby, zemiaky, kôpor, vajce) • 0,3l 1,71. Vyprážané rybie �ilé, majonézový zemiakový šalát • 150g 1,3,4,72. Zapekaný kurací plátok „Caprese“ (mozz., rajčiny), ½ ryža a ½ peč. baby zem., šalát • 120g 1,73. Kysnutý závin s makom a jablkami • 1ks 1,3,74. Šošovicový prívarok s pečeným špekáčikom a volským okom, chlieb • 1ks + 1ks/0,3l 1,3,75. Zeleninový šalát s grilovaným hermelínom, brusnicový dip • 450g 7
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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)
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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
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ÚVERY
» Hypotekárne

» Spotrebné

0918 555 703

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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Prevíjanie a opravy 
elektromotorov 

a čerpadiel 
Nitra, Priemyselná 4, 

objekt bývalej Inštaly, tel. 0904 326 084.

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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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
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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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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle JAWA-CZ 
do 500 eur. 0904 274 781
Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson 
aj iné.. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831
»51MUŽ HĽADÁ INTELIGENT-
NÚ ŽENU NA ZOZNÁME-
NIE.0907119860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

13 RÔZNE / predaj    

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 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip

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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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919
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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

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

NITRIANSKO

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
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SOŠS,
Nábrežie mládeže 1,

Nitra,
zverejňuje zámer

prenajať časť dočasne 
prebytočných priestorov 
v budove telocvične na 
umiestnenie automatu

na chladené nealko
nápoje a desiatový tovar

o výmere do 2 m², 
na dobu neurčitú, 

s výškou nájomného min. 
124 €/m²/rok.

V prípade záujmu Vaše 
cenové ponuky zasielajte 

na adresu: 
SOŠS, Nábrežie ml. 1, 

950 28 Nitra do 30.12.2021 
v označenej obálke: 

„NÁJOM - neotvárať“

Bližšie inf.: Ing. E. Ficová, 
037/7721841 na int. stránke:

www. sosnabrmladezenr.
edupage.org

- oznamy a na úradnej 
tabuli školy.

Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

INZerÁT,KTOrÝ
PredÁVA
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v krajine polmesiaca

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti
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16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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mzda 1250 €
nutnosť AJ na úrovni B2
nástup ihneď

Firma SEC s.r.o. hľadá
 REFERENTKU ODBYTU

Životopis posielať na hr1@sec.sk.
3
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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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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
ZÁVOZNÍKOV,

pracovníkov zberu tuhého
komunalného odpadu.

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 720 EUR (základ 680 EUR
+ pohyblivá zložka 40 EUR), najneskôr do 3 mesiacov 
mzda 780 EUR (základ 680 EUR +  pohyblivá
zložka 100 EUR) + individuálne odmeny
Požadujeme: manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251,
alebo 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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NeJde VÁm bIZNIS?
KONTAKTUJTe NÁS

nitriansko@regionpress.sk

0910 851 307, 0910 455 919
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 
pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
01
-9

dvojnásobne cez Vianoce!


