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PONUKA PRÁCE v NR
POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE

pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu,

čistenie zeleniny, čistenie prevádzky...

Pracovná doba: PO – PI od 6:00 do 14:30

MZDA 4,00 – 4,50/h. v čistom

kontakt: 0903 727 749
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PRÁZDNINKOVO
www.dennytabornitra.sk
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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Skleníky Dúha - Váš najlepší priate¾ v záhradeSkleníky Dúha - Váš najlepší priate¾ v záhrade
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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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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

BYTO JADRÁ
od 1500 €AKCIA

0903 060 490
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30 ročné skúsenosti
perfektné nápady
najvyššia kvalita

AKCIA

-20%
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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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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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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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
Hydina čistená: 

- kurence 
- sliepky polovičky 
- kačice 
- morky

3,0 eur/kg
3,2 eur/kg
8,5 eur/kg
5,0 eur/kg

Živá hydina:
brojlery 1,9 eur/kg, nosnice 8,5 eur/kus - 17 týždňové, 

morky 12 eur/kus -7 týždňové, 
zemiaky sadbové 0,60 eur/kg, odrody queen anne a madelaine,

zemiaky konzumne 0,40 eur/kg

bravčové polovičky na predaj 2,8 eur/kg
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (54.170 domácností)

Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka

a a nebude-
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26. marca 1979  
premiéri Egypta a Izraela Anvar Sadat a Menachem Begin a prezi-
dent USA Jimmy Carter podpísali vo Washingtone mierovú zmluvu

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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340€

0911 041 654

565€

580€

DREVO
EXPRESS
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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AKCIA
na objednávky

KAMENÁRSTVO
MM, s.r.o.

Veľké Zálužie, bratia Bírovci
0907 503 181, 0903 255 547
www.kamenarstvo-mm.sk
ORIGINÁLNE RIEŠENIA
ZA ROZUMNÉ CENY



NR22-12 strana 3

BÝVANIENITRIANSKO
3



NR22-12 strana 4

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»KÚPIM LITERATÚRU k sta-
rým motorkám JAWA BA-
BETA PIONIER a Traktorom 
ZETOR 0904 274 781
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521

»Kupim RD v okoli Nitry 
0905 283 550

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682 

»Predám 100 ks nezábu-
dok v kvetináčoch. 0907 
965 122

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124
»ODKUPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ CASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INE 0903 
868 361

»Kúpim Československe 
strieborné mince a staré 
hračky 0905 651 837

57r.hlada priateľku 0917 
049 831
SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940 642 703
52ATRAKT.MUZ HLADA ZENU 
DO 65r. 0907 119 860 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

12 DEŤOM    

Pred dvoma týždňami sme sa ob-
rátili s prosbou na našich klientov 
– spoločnosti inzerujúce v týchto no-
vinách -  aby spolu s nami prispeli na 
pomoc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 334 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

s výmerou 14 m2 a  s výmerou 22 m2 s dobou nájmu

na jeden rok.

Cena nájmu minimálne 100,- €/m2 ročne.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky

zasielajte na adresu: 
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE, Fatranská 3,

949 01 NITRA v označenej obálke: „NÁJOM“do 01.04.2022 

do 13.00 hod.KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE, 

Fatranská 3, 949 01 NITRA v označenej obálke:

„NÁJOM“  01.04.2022 do 13.00 hod.

Bližšie informácie: 
tel.: 037/653 1544, mobil: 0911 540 021, 

e-mail: zuzana.brunaiova@kosnr.sk

28. marca 1854    
Francúzsko vyhlásilo vojnu Rusku 

Výročia a udalosti 30. marca 1920    
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska 

Výročia a udalosti
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Spolu s prebúdzajúcou sa prírodou sa 
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte pred 
nimi seba aj svojich blízkych.

Kliešte sú malé parazity a pre člo-
veka predstavujú nebezpečenstvo naj-
mä v prípade, ak sú infikované, pretože 
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. 
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú 
dve z nich: lymská borelióza a kliešťo-
vá encefalitída.

V bezpečí nie sme 
ani v záhradách či parkoch

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých 
porastoch s výškou od dvadsať centi-
metrov do jedného metra. Nájsť ich mô-
žeme v záhradách, v parkoch i v lesoch. 
V posledných rokoch sa v dôsledku kli-
matických zmien dostávajú aj do vyš-
ších zemepisných polôh, dokonca až 
do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. 
Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných 
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabo-
vé lesy.

Pri potulkách prírodou by sme sa 
mali vyhýbať miestam s vyšším pred-
pokladom výskytu kliešťov, ktorými 
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či 
krovie. Je dobré zvoliť vhodné obleče-
nie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, 
najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhod-
nejší je svetlý odev, na ktorom tohto 
parazita skôr zbadáte. Zabúdať by sme 
nemali ani na používanie repelentov. 

Po návrate domov z prírody si musí-
me dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intím-
ne miesta.

Prisatého kliešťa vyberte správne – 
odstraňujte ho pinzetou, ktorú pritlačte 
čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho po-
maly, kývavým pohybom bez točenia. 
Najdôležitejšie je kliešťa nepoškodiť a 
nerozmliaždiť. Treba vybrať celé telo aj 
s hlavičkou. Ak nemáte poruke dezin-
fekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípra-
vok s obsahom alkoholu. Ak sa nepo-
darí odstrániť kliešťa celého, je vhodné 
vyhľadať zdravotnícku pomoc.
Informácie poskytol Odbor epidemiológie 

a Referát komunikačný Úradu 
verejného zdravotníctva SR

Chráňte sa pred kliešťami

» ren
foto autor JerzyGorecki pixabay
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.superluxe.sk
 www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov,
stále poskytujeme možnosť služby ODVOZU a DOVOZU 

pre Nitru a okolie.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba ODVOZ-DOVOZ (9,90€) priamo na adresu zákazníka,

každú stredu.
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27. marca 1983  
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“ 

Výročia a udalosti 29. marca 2004   
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko 

Výročia a udalosti
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Podľa odborníkov by sme mali 
zdravému spánku venovať náležitú 
pozornosť. Dôležitá je nielen jeho 
dĺžka, ale aj kvalita. Nedostatok 
spánku sa môže prejaviť nielen fy-
zickými, ale aj psychickými zme-
nami.

Okrem toho, koľko hodín spíme, by 
sme si mali všímať aj kvalitu nášho 
spánku, pretože aj od nej závisí, ako 
sa budeme cítiť. Ak je náš spánok často 
prerušovaný, nie je podľa odborníkov 
kvalitný.

Dĺžka zdravého spánku
Inštitúcia The National Sleep Founda-
tion vydala všeobecné odporúčania, 
týkajúce sa spánku a rozdelila ich do 
deviatich vekových skupín, pričom 
každá skupina má svoju odporúčanú 
optimálnu dĺžku spánku. Dospelí by 
mali spať každú noc 7 až 9 hodín a star-
ší nad 65 rokov 7 až 8 hodín. V prípade 
mládeže od 14 do 17 rokov je to 8 až 10 
hodín, u detí vo veku od 6 do 13 rokov 
je to 9 až 11 hodín, od 3 do 5 rokov 10 
až 13 hodín a od 1 do 2 rokov je to 11 až 
14 hodín. Bábätká od 4 do 8 mesiacov 
by mali optimálne spať 12 až 15 hodín 
a od 0 do 3 mesiacov 14 až 17 hodín. 
Tieto všeobecne odporúčané hodnoty 
sa môžu u jednotlivcov líšiť, pretože ne-
berú do úvahy ich individuálne potre-
by. Pre optimálnu dĺžku spánku treba 
zohľadniť napríklad aj celkový zdravot-

ný stav či každodenné aktivity človeka.
Na čo si dať pozor
- Žiadny televízor či počítač do spálne 
nepatrí.
- Spálňu pred spaním poriadne vyvet-
rajte.
- Zaobstarajte si kvalitný matrac a van-
kúš.
- Dodržujte pravidelný spánkový 
rytmus, teda snažte sa zariadiť si veci 
tak, aby ste líhali a vstávali vždy v rov-
nakom čase.
- Pred spánkom už necvičte a vyhnite 
sa stresu.
- Prispôsobte svoje stravovanie a pitný 
režim - večerajte minimálne 3 až 4 ho-
diny pred tým, ako idete spať. Vyhýbaj-
te sa mastným jedlám a jedzte stried-
mejšie. Vyvarujte sa tiež pitiu kávy a 
čierneho čaju.

Nepodceňujte spánok

» ren
Engin_Akyurt pixabay

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919

31. marca 1387    
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom 

Výročia a udalosti
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Tri kamióny potravinovej pomoci zo 
Slovenska vyrazili do Mukačeva. V 
ukrajinskom meste prevezme pomoc 
miestna charita a potraviny prevezie 
ďalej do oblastí strednej a východnej 
Ukrajiny pre ľudí trpiacich hladom. 
Pomoc tvoria trvanlivé potraviny, 
ktoré zakúpili vďaka štedrosti viac 
ako 12.000 darcov zo zbierky Sloven-
skej katolíckej charity (SKCH).

„Vycestovať na Ukrajinu je čoraz 
riskantnejšie, avšak konvoj, ktorý vyrá-
ža nie je prvou ani poslednou zásielkou 
pomoci. Do ukrajinských miest bolo do-
ručených už niekoľko kamiónov a do-
dávok od diecéznych, arcidiecéznych 
a eparchiálnych charít združených v 
Slovenskej katolíckej charite. Obsa-
hovali potraviny, hygienické potreby, 
detské plienky aj príkrmy, deky a spa-
cie vaky či lieky a zdravotné pomôcky 
zabezpečené z darov od slovenských 
darcov. Nebezpečnú cestu na Ukrajinu 
„odšoférovali“ charitní zamestnanci a 
dobrovoľníci. Aktuálna pomoc v hod-
note 60.000 eur a objeme 72 ton nie je 
výnimkou,“ informuje charita.

Po celom Slovensku zriadila Chari-
ta vyše 60 zberných miest, do ktorých 
je možné prispieť podľa zoznamu vecí 
uverejneného na webovej stránke a 
sociálnych sieťach charity. Tou naj-
potrebnejšou pomocou je však finanč-
ná pomoc. Príspevky umožňujú akútne 
reagovať na rôzne potreby prichádzajú-

cich rodín a rovnako vysielať huma-
nitárnu pomoc zakúpenú vo veľkých 
množstvách a za zvýhodnené ceny 
vo veľkoskladoch ľuďom na Ukrajinu. 
„Doteraz sa v zbierke vyzbieralo vyše 1 
250 000 eur, z ktorých časť bola zaslaná 
partnerom na Ukrajine a časť preroz-
delená medzi diecézne a arcidiecézne 
charity poskytujúce pomoc utečencom 
na Slovensku. Keďže na Ukrajine do-
chádza k nedostatku potravín, zdra-
votných pomôcok či pohonných hmôt, 
zo zbierky čerpáme financie aj na za-
kúpenie a zaslanie akútnej pomoci na 
Ukrajinu. Za každý dar zo srdca ďaku-
jeme,“ odkazuje charita.

Prispieť do zbierky na pomoc 
Ukrajine môžete online na charita.
darujme.sk/ukrajina/ alebo prostred-
níctvom platby na číslo účtu SK93 1100 
0000 0029 4546 3097, VS 380.

Na Ukrajinu smeruje ďalšia pomoc.

Charita posiela pomoc na Ukrajinu

» ren
 zdroj foto SKCH

52
-0

05
8



NR22-12 strana 9

ZAMESTNANIE, ZDRAVIENITRIANSKO
9

80
-0
07
2

SEC, Jakuba Haška 11, Nitra

hľadá

všobecnú účtovníčku na PÚ.

Nástup ihneď.

Životopis posielajte na hr1@sec.sk
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:  0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

ÚDRŽBÁRA
budov a zariadení

Vašou úlohou budú:
- Opravy a údržby strojov a zariadení
- Drobná údržba budov, klampiarske a zámočnícke práce

Ponúkame: nástupnú mzdu 1000 EUR* v hrubom
Požadujeme: prax na podobnej pozícií, 
manuálnu zručnosť, vodičské oprávnenie sk. B  
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.:  0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

VODIČA nákladného automobilu
(na zber komunálneho odpadu)

Práca na jednu zmenu

Ponúkame: nástupnú mzdu 1000 EUR* v hrubom 
+ odmeny + príplatky v zmysle Zákonníka práce + diéty. 
Po plnom zapracovaní navýšenie mzdy na 1100 EUR* v hrubom
+ odmeny + príplatky v zmysle Zákonníka práce + diéty.
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
odbornú zdravotnú a psychickú spôsobilosť
na vedenie motorového vozidla  
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  na pozíciu

Operátor VPCO 
v Nitre
900 € brutto/ mesiac 
Nástup ihneď, POS NUTNÝ! 

0948 846 926
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1. apríl 2001    
bol zatknutý bývalý prezident Juhoslávie 
Slobodan Milošević  

Výročia a udalosti
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tel.:  0910 455 919
tel.:  0910 851 307

valasekova@regionpress.sk

baumajsterova@regionpress.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1

SK_stannah_03-2022_102x126_v2.indd   1 10.03.2022   16:47
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