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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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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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Donášková
služba

Potraviny a drogéria

0949 098 450
www.rodinnynakup.sk

Doprava zdarma
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k
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AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U

0905 625 641,    037/656 50 60

PHILCO • CANDY • AMICA
HAIER • BRANDT • WHIRPOOL

ELEKTROLUX • ZANUSSI
GORENJE • BEKO

EUROTECH • IGNIS • ARDO
PANASONIC
SAMSUNG
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23. januára 2006  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. janu-
ára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006

Výročia a udalosti
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GASTROGALTM

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

28.01.2022

Štvrtok

27.01.2022

Streda

26.01.2022

Utorok

25.01.2022

Pondelok 

24.01.2022

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.  

Kyslá fazuľová polievka • 0,3l 1,7
1. Vyprážaný syr so šunkou, varené zemiaky, tatárska omáčka • 120g 1,3,7
2. Važecká pochúťka (brav. a kurac. mäso, kuracia pečeň), zem. placky (2ks), syr • 164/64g 1,3,7
3. Kysnutý slivkový koláč s posýpkou • 1ks 1,3,7
4. Tagliatelle s krémovou hubovou omáčkou • 500g 1,7 
5. Zeleninový šalát so slaninovým toastom s údeným syrom, horčicový dresing • 450g  1,7,10

Zeleninový vývar s cestovinovou ryžou • 0,3l 1
1. Vyprážaný kurací rezeň plnený s nivou, ryža, šalát • 120g  1,3,7
2. Pečené bravčové stehno, dusená kapusta, knedľa • 114/64g 1,3,7
3. Jablkový mrežovník • 360g 1,3,7
4. Šošovicový prívarok s pečeným špekáčikom a volským okom, chlieb • 0,3l/1ks/1ks  1,3,7
5. Zeleninový šalát s parenicou, pečenými zemiakmi v šupke, jogurtový dip • 450g  7

    Frankfurtská polievka s párkom • 0,3l 1,7 
1. Štefanova sekaná s klobásou, zemiaková kaša, šalát • 120g 1,3,7
2. Kuracie stehno na poľovnícky spôsob (slanina, mrkva, zeler, pretlak), halušky • 1ks/0,25l 1,3
3. Palacinky s džemom a čokoládou • 3ks 1,3,7
4. Zapekaná cuketa so zeleninovou plnkou, zemiaková kaša, šalát • 200g  1,3,7
5. Podpecník – smotanový základ, slanina, klobása, cibuľa • 1ks 1,7

  Fazuľková polievka s liačkami • 0,3l 1
1. Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, ryža, šalát • 120g 1,3,7,11
2. Čevapčiči, varené zemiaky, cibuľa, horčica • 3ks 1,10
3. Makový koláč lenivej gazdinej s čokoládovou polevou • 360g 1,3,7
4. Bryndzové halušky so slaninou • 450g 1,3,7
5. Cézar šalát s kuracím mäsom, krutónmi, syr, sardelový dressing • 360g  1,4,7

Čínska pikantná polievka • 0,3l 
1. Vyprážaný bravčový černohorský rezeň, varené zemiaky, šalát • 120g 1,3,7
2. Kuracie rizoto so zeleninou, syr, šalát • 500g 7 
3. Pečené buchty so slivkovým lekvárom • 5ks 1,3,7
4. Vege wrap s nivou (tortilla, ľadový šalát, paprika, niva, jogurt), pečené zem. v šupke • 1ks 1,7 
5. Zeleninový šalát s vyprážanými kuracími nugetami, bylinkový dressing • 450g  1,3,7,10
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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)

Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

avej, statoč-
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Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red

Ani Asociácia nemocníc Slovenska 
(ANS) nesúhlasí s novelou upravujú-
cou podmienky predpisovania liekov, 
platnou od začiatku roka. Žiada poza-
staviť jej platnosť a návrat k pôvodné-
mu spôsobu preskripcie. 

Zároveň požaduje celý zákon pod-
robiť kritickej širokej diskusii. Informo-
val o tom riaditeľ kancelárie ANS Miro-
slav Valaštík.

„Nemocnice združené v ANS, kto-
ré sú pri prebiehajúcich vlnách pan-
démie v rámci poskytovania akútnej 
zdravotníckej starostlivosti na hrane 
svojich možností, sa ohradzujú voči vy-
konateľnosti tohto zákona, keď z nášho 
pohľadu dochádza reálne k ohrozeniu 
poskytovania adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti,“ uviedla asociácia v sta-
novisku. Dodala, že svojim členom od-
poručí pokračovať počas prechodného 
obdobia do konca februára v preskrip-
cii spôsobom platným do 31. decembra 
2021.

ANS poukázala na to, že cez sys-
tém elektronického zdravotníctva 
špecialista nemá možnosť vidieť celú 
preskripciu. Upozornila, že preto môže 
z nevedomosti dôjsť k duplicitám v lieč-
be, nežiadúcim interakciám, a tak k 
ohrozeniu zdravia pacienta.

„Táto byrokratizácia opäť rozvírila 
hladinu nespokojnosti už tak reálne 

preťaženého zdravotného systému a 
personálu,“ skonštatovala ANS. Zdra-
votníci podľa jej slov považujú neod-
borný zásah do legislatívy za úder pod 
pás a ďalšie zaťaženie špecializova-
ných ambulancií a nemocníc adminis-
tratívou namiesto toho, aby mohli svoj 
čas venovať pacientom.

Zmeny v predpisovaní liekov 
kritizujú viacerí predstavitelia odbor-
ných lekárskych spoločnosti a hlavní 
odborníci Ministerstva zdravotníctva 
(MZ) SR. V liste vyzvali ministra zdra-
votníctva Vladimíra Lengvarského 
(nominant OĽANO), aby pozastavil jej 
účinnosť a inicioval diskusiu dotknu-
tých strán. MZ SR reagovalo, že je v tej-
to súvislosti naďalej otvorené diskusii.

Predpisovanie liekov po novom 
je pod paľbou kritiky

» red
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Hviezdoslavova trieda 643, Nitra (vedľa predajne BILLA na Klokočine)
Otváracie hodiny: Po - Pia 8:30 - 18:00 So 8:30 - 18:00 Ne 8:30 - 14:00

Zľava sa nevzťahuje na: ponožky, pyžamá
dámske nohavičky, boxerky, kahance, kvety

AKCIA PLATÍ od 2.1.2022 do 31.1.2022
Podrobnejšie informácie pri pokladni.

VEĽKÝ
VÝPREDAJ -50%

na obuv a vybraný druh textilu
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA 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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ROZVOZROZVOZ

Prijem plošnej
inzercie

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

e-mail: nitriansko@regionpress.sk 451
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim Pragu V3s, Starý 
Traktor Zetor 25 - Super 
50 , 3011, Skoda 30, Slavia, 
Svoboda, Staré auto, Jawa 
- Pionier - Babeta- Bolgar, 
Ostrowek, Bielorus, Ná-
hradné Diely. 0908 146 946
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely.tel. 0949 154017
»KÚPIM Auto veterán Sko-
da .Lada .Trabant .Fiat atd 
0918383828

»Ponúkam zariadený 3 
izbový byt na prenájom v 
ZM.0907 053 645

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682
Darujem staveb.suť 0949 
444 967

ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

57r hľadá priateľku 0917 
049 831
SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944  724181
Hľadám priateľku na vážny 
vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel. 0918 256 367

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GNR 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

Pri každoročnej valorizácii (zvyšova-
ní) minimálnych dôchodkov platia 
osobitné pravidlá. Sociálna poisťov-
ňa nezvyšuje minimálny dôchodok, 
ktorý penzista poberá, ale pôvodný 
dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila 
na úroveň minimálneho už pri jeho 
priznávaní. 

Po valorizácii vypláca Sociálna po-
isťovňa seniorovi ten dôchodok, ktorý 
je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný 
dôchodok dôchodcu aj po valorizácii 
stále nižší ako minimálny, naďalej do-
stáva minimálny dôchodok. Naopak, 
pôvodný valorizovaný dôchodok začne 
Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi 
v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako 
minimálny.

Valorizácia dôchodkových dávok, 
ktoré sa v januári 2022 zvyšujú o 1,3 per-
centa mesačnej sumy dôchodku, sa mi-
nimálnych dôchodkov priamo netýka. 
Poberateľovi minimálneho dôchodku sa 
od 1. januára 2022 zvyšuje o 1,3 percen-
ta jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. 
Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou 
poberaného minimálneho dôchodku 
a ak je pôvodný dôchodok aj po valori-
zácii nižší ako minimálny dôchodok, 
dôchodcovi naďalej vypláca minimálny 
dôchodok. Ak je po zvýšení (valorizácii) 
dôchodku jeho suma vyššia ako výška 
minimálneho dôchodku platná od 1. 

januára 2022, nárok na minimálny dô-
chodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
dôchodcovi vypláca jeho valorizovaný 
dôchodok. Ten bude totiž vyšší než do-
vtedy poberaný minimálny dôchodok.

Samotná suma minimálneho dô-
chodku, ktorá je podľa zákona odstup-
ňovaná v závislosti od dosiahnutého 
kvalifikovaného obdobia dôchodkové-
ho poistenia, sa od 1. januára 2022 neme-
ní. Pri najmenej 30 rokoch kvalifikova-
ného obdobia dôchodkového poistenia 
predstavuje výška minimálneho dô-
chodku 334,30 eura a pri 40 rokoch je to 
378,50 eura. Za 45 rokov kvalifikované-
ho obdobia je minimálny dôchodok vo 
výške 410 eur a pri 50 rokoch ju zákon 
stanovuje na 441,50 eura.

Viac o podmienkach nároku mini-
málneho dôchodku a jeho výške podľa 
získaného obdobia kvalifikovaného ob-
dobia je na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne tu: Minimálny dôchodok.

Valorizácia a minimálny 
dôchodok – vysvetlenie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Na knižné pulty prichádza unikátna 
kniha od banskobystrického vydava-
teľstva, v ktorej významné historické 
míľniky Slovenska môžete spoznávať 
formou živého príbehu. Kniha je didak-
tickou pomôckou pre školy, aj ako repre-
zentačný dar pre zahraničnú návštevu.

Kniha Slovensko v čase predstavuje 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s veľ-
kou minulosťou populárno-dynamickou 
formou. Publikáciu si hneď po jej vyda-
ní zadovážili už desiatky základných a 
stredných škôl ako vzdelávaciu učebnú 
pomôcku. Jej dvojjazyčnosť a stvárnenie 
živého príbehu našich dejín dodáva imidž 
reprezentačného daru.

História Slovenska za 60 minút 
(Slovensko v čase)

„Keď som dostal ponuku autorsky sa 
podieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať 
ilustrovanými historickými udalosťami 
slovenských dejín a previesť nimi čitate-
ľa za 60 minút, nevedel som presne, čo 
si mám pod tým predstaviť. Vtedy som si 
však spomenul na knižku od svetoznáme-
ho francúzskeho medievalistu Jacquesa 
Le Goffa, ktorú nám v piatej triede donie-
sol na hodinu náš učiteľ dejepisu. Boli v 
nej kresby udalostí z európskych dejín, 
ktoré sa mi hlboko vryli do pamäti.

Z pohľadu učiteľa dejepisu je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-

kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktívnej-
šie ako tie naše, slovenské. Nie preto, že by 
sa v našej histórii nič zaujímavého nedialo 
ale skôr preto, že historické udalosti sve-
tových dejín sú lepšie spopularizované 
a prezentované zaujímavejšou formou,“ 
hovorí autor knihy Stanislav Šipkovský, 
aktívny učiteľ dejepisu na súkromnej zák-
ladnej škole v Banskej Bystrici.

Živá kniha
Jednotlivé míľniky našej histórie sú v 

knihe stvárnené maľbou. Každá maľba 
zachytávajúca nejaký dej, či konkrétnu 
udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je len static-
ký, ale živý. Tak si významné udalosti a a 
historické míľniky rýchlejšie zapamätá aj 
žiak základnej školy. Ide o ručné maľby, 
ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spoluau-
torkou knihy je len 18-ročná talentovaná 
maliarka, Bianka Horáčeková.

Spoznajte príbeh 
slovenských dejín za 60 minút

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Ponúkame  

brigádu
na balenie plastových 

fliaš v Jarku. 
Práca je na dve 8-hodinové zmeny. 

Doprava z Nitry zabezpečená.
Mzda 4,25€/hodina/brutto.

Ponuka
práce

Pre viac info:  0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Firma FeHaus s.r.o. s 20-ročnou
tradíciou na rakúskom trhu prijme 

do 15 - členného tímu 2 odborníkov:
TESÁROV, KARTONÁROV,

KLAMPIAROV
Práca na živnosť, týždňové turnusy,
výkonnostná práca podľa rakúskej

kalkulácie, práca na celý rok.

0908 715 316
fehaussro@gmail.com

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307
0910 455 919

25. januára 1881  
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Te-
lephone Company

Výročia a udalosti

24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti

 
 

 
 

prijmeme do zamestnania

Pracovná pozícia Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy
Oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Dolné Obdokovce
požiadavky:
1. Ukončené vzdelanie elektrotechnického zamerania 
2. Osvedčenie §22, 23
3. Vodičský preukaz skupiny B
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

Nástup: ihneď
Ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou účasťou 
– 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG Societas Europaea
Platové ohodnotenie: od 5,83€ / hod. + základné prémie 30%

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom poslať na: 
STRABAG s.r.o., ul.Svornosti 69, 820 11 Bratislava, 

alebo e-mail: milan.sajban@strabag.com 52
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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



NR22-03 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks

» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     

» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život

» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            

» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov

» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania

» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu

» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.

Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.

Po
nÚ
ka
me

čovania
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ovania
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7 DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

6x DENNE
BRATISLAVA - Trnava - NITRA -

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - 
Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné 

bus.daka.sk

ODCHODY Z NITRY
DO BRATISLAVY:

12:30, 13:00, 14:30, 
18:30, 21:00, 21:30  

BRATISLAVA - NITRA -
Banská Bystrica - Poprad - Prešov - Bardejov

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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
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