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ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj • Montáž • seriózne ceny • profesionálna montáž 

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

ČISTENIE POZEMKOV
KOSENIE
SPILOVANIE A OPILOVANIE
STROMOV AJ S ODVOZOM
       BIO ODPADU
           

0944 397 900
RST, s.r.o.
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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. 

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
12
10
00

2

8
0
-0
1
8
3

Ste podnikateľ a potrebujete financie ???
Vlastníte nehnuteľnosť alebo auto ???
Pomoc aj v prípade že máte dlhy!
Nájdeme riešenie!

Volajte alebo píšte

0907 670 912
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Donášková
služba

Potraviny a drogéria

0949 098 450
www.rodinnynakup.sk

Doprava zdarma

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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0903 432 588

S ahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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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
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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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

24.12.2021

Štvrtok

23.12.2021

Streda

22.12.2021

Utorok

21.12.2021

Pondelok 

20.12.2021

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.  

Šampiňónová polievka s mrveničkou • 0,3l 11. Vyprážaný kurací rezeň v bylinkovom cestíčku, varené zemiaky, šalát • 120g 1,3,72. Mexický bravčový guláš (hrášok, syr), ryža • 184/64g 1,73. Škoricové osie hniezda • 5ks 1,3,74. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,75. Šéfov zelen. šalát so šunkou, syrom a vareným vajcom, bagetky, bylin. dressing • 450g 1,3,7,10
 Zeleninový vývar s cestovinou • 0,3l 11. Vyprážaný bačovský bravčový rezeň (slanina, údený syr), zemiaková kaša, šalát • 120g 1,3,72. Hovädzia sviečková na smotane, knedľa • 280/64g 1,3,73. Žemľovka s jablkami, tvarohom a bielkovou penou • 450g 1,3,74. Chimichanga sin carne (vypr. tortilla plnená zelen. zmesou a syrom tofu), ryža • 200g 1,3,6,75. Zelen. šalát s kurac. medailónikmi marinovanými v mede a chilli, hrianky, salsa rancher • 450g 1
Frankfurtská polievka s párkom • 0,3l 1,71. Vyprážaný plnený syr so šunkou, varené zemiaky, tatárska omáčka • 120g 1,3,72. Pečené kuracie stehno s plnkou, ryža, šalát • 1ks 1,3,73. Lokše s makovo-lekvárovou plnkou • 3ks 14. Anglická zelenina na masle s volským okom, varené zemiaky • 200g/2ks 1,3,75. Podpecník – smotanový základ, slanina, klobása, cibuľa, pažítka • 1ks 1,7 
Milánska rajčinová polievka so syrom • 0,3l 1,71. Prírodný mletý rezeň, pučené zemiaky s paprikou a slaninou, šalát • 120g 1,3,72. Zapekané kuracie prsia s broskyňou a syrom, ryža • 164/64g 1,73. Gazdovské rezance s kakaovou posýpkou, džemom a maslom • 500g  1,74. Fazuľový prívarok, pečená klobása, chlieb • 0,3l/1ks 1,75. Zeleninový šalát s kari ryžou a pečeným kuracím mäsom, zázvorový dip • 450g 7

Štedrý deň 
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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)

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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0911 041 654
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Prevíjanie a opravy 
elektromotorov 

a čerpadiel 
Nitra, Priemyselná 4, 

objekt bývalej Inštaly, tel. 0904 326 084.
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18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red

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
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»Predám Fiat Punto 0917 
049 831

»KÚPIM SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STARÝ PIONIER 
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21 
JAWA MUSTANG STADION 
JAWA 90,PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE 0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915 215 406
»Kúpim traktor Zetor v hoci-
jakom stave 0910 433 620
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361

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

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Kúpim akordeon,heligon-
ku,husle,saxafón.0915 876 
860
»Kúpim staré vzduchov-
ky.0949 505 827
ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124 

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905651837
»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
T. Č 0948710036

»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0944 865 903
»MUŽ HĽADÁ INTELIGENT-
NÚ ŽENU NA ZOZNÁME-
NIE.0907119860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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.

Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red
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Bol raz jeden gazda. Pracoval na po-
zemku po svojom otcovi. Keď zabil 
prasa, všetko z neho spracoval. Mal 
hnoj, používal prírodné materiály, 
vedel si opravovať náradie a nevyha-
dzoval žiadne odpadky. 

Svet okolo neho sa vyvíjal a presved-
čili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov. 
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže 
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a 
začal písať projekty. Nevedel to a tak si za-
čal platiť projektovú agentúru. Asociácia 
gazdov vstúpila do európskej asociácie 
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy ne-
pracovali na poli a vymýšľali rôzne pred-
pisy na zlepšenie gazdovskej práce. Zača-
li chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola 
skorumpovaná. A tak musel gazda zapla-
tiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola. 
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu 
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu. 
Smutne spomína na veterinárov, ktorí 
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá, 
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy 
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly. 
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať 
do asanačného podniku. A platiť. Pred-
písali mu bitúnok. S nerezovou výbavou. 
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo 
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda 

začal platiť aj bankárov, ktorí mu poži-
čiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje 
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu 
pokutu. A tak na dedinskom trhu pre-
dávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda 
sa postupne mení na úradníka. Chodí k 
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú 
krmivo, rodokmene, značky na ušiach, 
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry, 
ekologické štandardy. Na prácu v maštali 
a na poli už nezostáva čas. 

Niekedy prídu zlé časy. Choroba 
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťov-
ne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a 
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkuren-
cia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale 
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá, 
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré 
im pridelia dotácie aj na betónovú plo-
chu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol 
sa montovať kórejské 
autá a na jeho poli 
postavili nemecký 
obchod so španiel-
skymi paradajkami, 
holandským mäsom a 
jablkami z Poľska. 
R o z p r á v k a 
skončila.

Gazda

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31.12. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

V  50%
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Na ostrove je to jednoduché 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V krajine zrodu Afrodity
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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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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Ponuka
práce

Ponúkame 
brigádu

na privyrobenie počas 
vianočných sviatkov
- výpomoc v pekárni
od 20.12. do 30.12.
Práca je na poobedné 

a nočné zmeny. 
Mzda 3,58 eur/hod. 

+ príplatky. 
Platný ZP podmienkou.

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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.

Prijmem brigádnika alebo aj na TPP
človeka na rozvoz tovaru po Nitre.

Bližšie informácie  na 

0907 115 456
peter.mlynarcik.ing@gmail.com
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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PRÁCA V NEMECKU 

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík

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
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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


