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INZERCIA
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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... v súlade s prírodou

PRÍRODNÉ KONOPNÉ PRODUKTY

MÁME OTVORENÉ
Štúrová 12, Nitra

PRVÉ KONOPNÉ PORADENSTVO

Jeho blahodárne účinky sú známe už celé stáročia. 100% ručne zbieraný a spracovaný BIO 
konopný čaj pestovaný na Slovensku je výrobený z kvetov a listov povolenej odrody technického 

konope. Je dostupný sypaný aj balený vo vreckách alebo s pridanou mätou priepornou. Nemá 
psychoaktívne účinky.

Priaznivo pôsobí na organizmus. Má upokojujúce a relaxačné účinky. Zlepšuje kvalitu spánku. 
Pozitívne pôsobí na nervovú sústavu. Uvoľňuje svaly. Pôsobí proti bolesti. Podporuje chuť do

jedla a upokojuje tráviaci trakt. Detoxikuje a zároveň podporuje imunitný systém.
Taktiež upravuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi.
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0903 060 490

STRECHY
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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
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KANDIDÁT NA POSLANCA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KVALITNÝ ŽIVOT
V KAŽDOM VEKU

MARTIN ČEPČEK
poslanec NR SR, aktivista a autor zákona o hazarde,

o vdovskom dôchodku...

VÚC

19
na kandidátke
Život-NS

www.martincepcek.sk          martincepcekNRSR           
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Lukáš KYSELICA pozýva na 

JESENNÉ SLÁVNOSTI 
22. október 2022, 10:00 - 18:00
NITRA, Svätoplukovo námestie

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

NITRA, Svävvvvvvvvvvvvvvvvvvv toplukovo námestie animačný program, súťaže pre deti a ich rodičov
výstava tekvíc
zhotovenie šarkanov a strašiakov zo sena
hudobný program
ochutnávky jesenných špecialít
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

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

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bádice, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čab, 
Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Dolné Le-
fantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kolíňany, 
Lukáčovce, Lužianky, Malý Cetín, Nitrian-
ske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, 
Pohranice, Rišňovce, Rumanová, Štitáre, 
Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opa-
tovce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Krška-
ny, Dražovce, Horné Krškany, Janíkovce, 
Kynek, Mlynárce, Alekšince, Babindol, 
Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, Čakajovce, 
Čechynce, Golianovo, Horné Lefantovce, 
Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Ko-
líňany, Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Šti-
táre, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký La-
páš, 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    34.980 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)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice

PONÚKAME STRÚHANÚ KAPUSTU
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OSOBNÝ 
BANKROT

0915 896 536
0948 181 538

EXEKÚCIE
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Blíži sa čas komunálnych volieb. Bill-
boardy aj rozličné reklamné pútače 
sa plnia plagátmi s podobizňami tých, 
ktorí sa uchádzajú o našu priazeň. Na 
stránkach novín a časopisov pribúdajú 
inzeráty kandidátov na posty staros-
tov, primátorov, županov i poslancov 
a taktiež výpočty ich predvolebných 
sľubov. Na každom kroku je cítiť, že sa 
zvolebnieva.

Pri tejto príležitosti som si spomenula 
na obľúbenú rozprávku z mojich detských 
čias. Boli to príbehy o Ferdovi mravcovi, 
chrobákovi Truhlíkovi a lienke. A práve 
pri spomínanom Truhlíkovi by som sa 
rada pristavila. Bol známy tým, že na kaž-
dom kroku rečnil o tom, ako všade bol, 
všetko videl a všetkému rozumie. Avšak 
vo chvíli, keď bolo potrebné pristúpiť od 
slov k činom, ukázala sa jeho pravá tvár. 
Prečo o tom vlastne hovorím? Pretože by 
sme mali byť obozretní a zistiť si skôr, ako 
vložíme do urny náš hlasovací lístok, či tí, 
ktorým chceme dať svoj hlas, sú skutočne 
aj ľuďmi činu, nie len planých sľubov.

Rovnako sa majme na pozore, aby 
sme si za svojich zástupcov nevybrali ľudí, 
ktorí žijú v presvedčení, že majú patent na 
všetko. Domnievajú sa, že práve oni vedia 
najlepšie, čo je pre ich okolie dobré a nie 
sú ochotní načúvať iným, pripustiť roz-
dielny názor, robiť kompromisy či hľadať 
napriek rozdielom spoločné konštruktív-
ne riešenia a v podstate v praxi napĺňajú 
heslo „kto nejde s nami, ide proti nám“.

Už o pár dní nás čakajú spojené voľby, 
teda voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Nezrieknime sa príležitosti uplatniť si 
svoje volebné právo a zvoliť 
si tých, ktorí nás budú na-
sledujúce roky zastupovať. 
Voľme múdro, pretože 
práve od nich bude vo 
veľkej miere závisieť to, 
ako sa nám bude v na-
šich krajoch, mestách 
a obciach žiť.

Zvolebnieva sa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

rávo a zvoliť 
s budú na-
astupovať. 

pretože 
bude voo
isieť to,, 
e v na-
stách
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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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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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

15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti
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PRENÁJOM
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

ÝCH

AUTOPOŽIČOVŇA

0905 403 527
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Čistenie a kosenie pozemkov
Revitalizácia a údržba záhrad

Pílenie a orez stromov
aj tých rizikových
Štiepkovanie a drvenie dreva

viac info na:

www.udrzbazelene.sk 

+421 917 837 510
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588
Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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Aj kraj môže budovať nájomné byty
Nitrianska župa by mohla poskytnúť až 500 
nájomných bytov. Stačilo by len prebudovať 
niekoľko nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
kraja, no sú nevyužívané a chátrajú. 

Časy, keď štát vo veľkom budoval krásne 
sídliská s kompletnou občianskou vybave-
nosťou, akým je napríklad Chrenová v Nitre 
sú dávno preč. 

Štát nás podhodil bankám

Z výstavby bytov sa stal tvrdý biznis. Štát 
po roku 1989 v podstate podhodil svojich 
obyvateľov napospas developerom a ban-
kám. Tí  nás ošklbú na kosť, len preto, aby 
sme si mohli zabezpečiť strechu nad hlavou, 
ktorá bola v minulosti štandardom a nie 
privilégiom. Ceny bytov stále rastú do as-
tronomických výšok. Prečo? Pretože ich je 
nedostatok. 

Ja mám však riešenie ako v Nitrianskom kraji 
dopady realitnej krízy zmierniť. Ako?

Využívajme nevyužívané budovy

Pri analyzovaní zoznamu nehnuteľností vo 
vlastníctve samosprávneho kraja sme vyti-
povali niekoľko lokalít vhodných na prebu-
dovanie na nájomné byty. Napríklad bývalý 
stredoškolský internát v Nitre, ďalej v Dvo-
roch na Žitavou, či bývalé stredné školy 
v Šuranoch alebo Nových Zámkoch. 

Po voľbách založím krajský sociálny podnik 
zameraný na stavebné a rekonštrukčné prá-
ce. Tento sociálny podnik v priebehu nasle-
dujúceho volebného obdobia spomínané 

nehnuteľnosti prebuduje na bytovky, v kto-
rých vznikne až 500 bytových jednotiek ur-
čených najmä pre mladé rodiny. Hnutiu So-
cialisti.sk sa tento model osvedčil už v obci 
Dobrá Niva, kde náš starosta prebudováva 
chátrajúcu budovu v centre obce na nájom-
né byty. 

1 riešenie pre 3 problémy

Týmto krokom by sme riešili hneď tri problé-
my. Pomocou sociálneho podniku by sme 
znížili nezamestnanosť v kraji, 500 nájom-
ných bytov by mohlo tlačiť ceny na trhu ne-
hnuteľností nadol a nakoniec by župa našla 
využitie pre svoj majetok a nemusela by ho 
rozpredávať. 

Artur Bekmatov – kandidát na predsedu 
NSK č. 2 a kandidát na poslanca za okres 
Nitra č. 9

Objednávateľ: Socialisti.sk, Štefánikova trieda 71/44, 94931 Nitra, IČO: 52659071
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 40A, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Ponúkam strojové
     omietky
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www.lexanzm.sk
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KOMPLETNÉ
SŤAHOVACIE SLUŽBY A VYPRATÁVANIE

0915 060 179, stahovaniesbk@gmail.com
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»CZ 175 JAWA 250 350 
STARY PIONIER MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIMSON 
KÚPIM TIETO MOTORKY PLA-
TÍM IHNEĎ 0915 215 406
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195
»KÚPIM motorku JAWA CZ 
PIONIER BABETA rýchla do-
hoda 0904 274 781
»Kúpim Starý Traktor Ze-
tor 25 Super 50 + Pasak 
Bolgar aj iný Malotraktor + 
Jawa - Staré Auto - Pluhy. 
0908 146 946

»Kúpim RD v okolí Nitry 
Vrábloch 0905 283 550 
»Kúpim RD v okolí Vráb-
loch Zl. Moravciach prí-
padne byt, 0907 147 430

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027

»Kúpim staré hodinky, 
bankovky, mince. Tel. 
0905/767 777
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim staré Českoslo-
venske hračky a vzdu-
chovku 0905651837
»Kúpim posledné Sloven-
ské bankovky od roku 1993 
po 2009. 0905 651 837

»46 ročný Ženatý hľa-
dá Kamarátku aj staršiu 
0907 328 041
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466
»62-69R.ZENICH, NEVESTE, 
S DOMOM, BY78, CNOSTAMI, 
KTORA, NEVOLILA,CENURY,! 
zn:VYTVOr BY,GITAR,SPEV, 
SURNE AJ INA SM- S:0950 
338 147
»Senior 62r hľadá part-
nerku,0905 239 322.
»52 ATRAKT.MUŽ HĽADÁ 
ŽENU DO 65r. 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
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
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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P PÍL T s.r.o.
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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
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že po skončení nájmu je potrebné do 30 dní požiadať súd o 
vypratanie nehnuteľnosti, inak sa nájomná zmluva obnovuje?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
ha a bérbeadó a bérlet megszűntét követő 30 napon belül nem 

kérvényezi a bíróságon a ingatlan kiürítését, a bérleti
szerződés megújul?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 

Veronika Baumajsterová

0910 851 307
NITRIANSKO

baumajsterova@regionpress.sk

POSLEDNÁ
MOŽNOSŤ
OSLOVIŤ
VOLIČOV

S nami sa o Vás dozvie každý
uzávierka 18.10.2022
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Obrazy z návštevy dediny Mariam-
nagar na juhu Pakistanu ostávajú hl-
boko vryté v srdci biskupa Samsona 
Shukardina z Hyderabadu. Začiat-
kom septembra ju zaliala povodeň. 

„Miestni obyvatelia namiesto toho, 
aby chránili sami seba, umiestnili siete 
proti komárom na svoje hospodárske 
zvieratá. Kozy a kravy sú ich zdrojom 
príjmov, ako aj mlieka,“ hovorí biskup 
Samson pre nadáciu ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi. V zaliatych dedinách je 
kvôli komárom veľmi ťažké stráviť čo 
len jednu noc. Všetky cirkevné školy v 
povodňových oblastiach sú zatvorené, 
ich nábytok zničený a steny deravé. 

V júli a auguste zasiahli Pakistan 
extrémne zrážky, ktoré spolu s topením 
ľadovcov spôsobili rozsiahle záplavy. 
Poškodili vyše 2 milióny domov, usmr-
tili takmer 1600 ľudí a vyše milióna 
zvierat. Znivočili tiež úrodu a tak pri-
pravili o živobytie ďalšie milióny oby-
vateľov. 

65-ročný Patras Baagh pestuje ba-
vlnu a ibištek na desiatich hektároch 
pôdy. „Počas rekordných letných horú-
čav, keď sme poľnohospodársku vodu 
mali iba raz za mesiac, boli rastliny vy-
prahnuté. Teraz hnijú pod dvomi met-
rami vody,“ hovorí zúfalý Baagh. 

Všadeprítomné komáre rozširujú 

nákazu. Ľudia a najmä deti trpia choro-
bami ako horúčka dengue, malária, či 
kožné ochorenia. Namiesto zničených 
domov je teraz ich prístreškom holé 
nebo. Najviac postihnutí sú tí, ktorí už 
beztak nič nemali – o svoj skromný do-
mov prišli najmä ľudia žijúci nelegálne 
vo vyschnutých korytách riek. 

Bude trvať najmenej šesť mesiacov, 
kým voda vyschne. V dedinách totiž 
neexistuje žiadny odvodňovací systém. 

Núdzová pomoc preto prichádza z 
iných krajín. Aj nadácia ACN vyčleni-
la finančné prostriedky na pomoc pre 
viac ako 5000 rodín v diecéze Hydera-
bad, ako i pre ďalších vyše 300 rodín v 
Karáčí. Pripojiť k pomoci sa môžete na 
www.acnslovensko.sk. 

Chránia radšej dobytok, ako seba

» ACN
zdroj foto ACN

Trnavský samosprávny kraj ukon-
čil rekonštrukciu bývalého parného 
mlyna v Dolných Salibách, ktorý 
nadobudol do svojho vlastníctva v 
roku 2019. V obnovených priestoroch 
vznikol nový depozitár na odborné 
uskladnenie zbierkových predme-
tov a výstavná sieň v správe župného 
Vlastivedného múzea v Galante.

„Som hrdý, že sa nám podarilo kú-
piť a zrekonštruovať bývalý parný mlyn 
v Dolných Salibách. Zachránili sme tak 
technickú pamiatku, ktorá je dominan-
tou obce. Verím, že unikátna expozícia 
o parnom mlynárstve v novej výstavnej 
sieni priláka do nášho regiónu domá-
cich aj zahraničných návštevníkov. Je 
jediná svojho druhu na Slovensku,“ 
netajil spokojnosť trnavský vicežupan 
József Berényi. 

Župa zrealizovala obnovu budo-
vy a novej expozície múzea takmer za 
600-tisíc eur. Rekonštrukcia objektu, 
ktorá prebiehala od októbra minulého 
roka, sa týkala fasády, strešnej kon-
štrukcie a jej krytiny. Prístrešok nad 
prednou rampou bol demontovaný, 
okolie budovy upravené a spevnené, 
vznikli dve parkovacie miesta. Interiér 
budovy sa pri zachovaní jeho pôvodné-
ho výrazu upravil tak, aby zodpovedal 
požiadavkám na správne a bezpečné 
uskladnenie zbierkových predmetov. 

Opravený výťah umožní manipuláciu s 
ťažkými zbierkovými predmetmi.

„Bývalý parný mlyn v Dolných 
Salibách slúžil ako sklad. Nebol v 
dobrom technickom stave a chátral. 
Rozhodli sme sa ho odkúpiť a dať mu 
nové využitie v podobe depozitára pre 
časť z 25-tisíc zbierkových predmetov 
Vlastivedného múzea v Galante. Toto 
riešenie teda splnilo dva účely naraz. 
Bonusom je vytvorenie novej výstavnej 
siene a stálej expozície, ktoré prispejú 
k oživeniu budovy,“ uviedol trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Múzeum spravuje aj vzácne vodné 
kolové mlyny v Jelke a Tomášikove, v 
ktorých ponúka expozície o ľudovom 
mlynárstve. Trnavská župa v roku 2019 
zrekonštruovala mlyn v Jelke a začne 
s obnovou mlyna v Tomášikove. Sú-
časťou projektu je aj vznik moderného 
návštevníckeho centra.

Zrekonštruovali 
parný mlyn v Dolných Salibách

» ren
zdroj foto TTSK
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20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetreniea stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Hrubá mzda: od 1000 do 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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Náplň práce:
    • Riadenie nových investičných projektov výroby, riadenie inovácií a technických zlepšení vo výrobných úsekoch spoločnosti
    • Budovanie pracovných tímov pre realizáciu projektov
    • Príprava časového harmonogramu, rozpočet nákladov a ich priebežná aktualizácia, koordinácia postupu prác na projektoch
    • Kalkulácie, riadenie a vyhodnocovanie skutočných nákladov projektov voči plánovaným nákladom 
    • Zabezpečovanie rovnováhy obchodných požiadaviek voči technickým možnostiam spoločnosti
Požiadavky:
    • Anglický jazyk aktívne slovom a písmom
    • Prax v odbore 10 rokov
    • Skúsenosti s manažmentom spoločnosti 
Základný plat: 1 800 eur + odmeny + benefity. Nástup: dohodou

Topoľčany
hľadá do svojho tímu

TECHNICKÉHO RIADITEĽA 

Kontakt: personalne@kompozitum.sk
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Sme odborníci na lisovanie kovových komponentov
pre rôzne odvetvia, najmä pre automobilový
priemysel, vykurovanie a elektroniku.

Pridaj sa do nášho tímu Farguell
ako operátor výroby!
Hľadáme nových kolegov.

Platové podmienky: základ 4 €/hod. + max 1,20 €/hod. variabilná
čiastka + hlukový prípatok 0,72 €/hod.
+ príplatky za prácu nadčas/ cez víkend/ v noci=1043 €
v hrubom mesačne.
Ďalšie výhody a benefity.

Vaše životopisy posielajte mailom na: l.pruzincova@farguell.com
tel. číslo: +421 903 668 222 alebo +421 903 310 325Tradícia od roku 1943
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prijmeme
vodičov vnútroštátnej dopravy

čistá mzda od 1300 €
- kamiónová preprava lodných kontajnerov po Slovensku
- fyzicky nenáročná práca, vodič nenakladá ani nevykladá tovar
- voľné víkendy, pracuje sa od pondelka do piatku
- možnosť parkovania vozidiel v TO, NR, GA, BA
- prax nie je podmienkou
- požadujeme vodičský preukaz C+E, KKV, tach. k.

V prípade záujmu volajte 0903 449 917, prípadne zašlite životopis
emailom na: asistent@runnex.sk

RUNNEX s.r.o, Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany

Skúsenosti s nastavovaním linky sú vítané.

KONTAKT: milos.kordac@plastcom.sk
Tel.: 0918 172 121

  Brutto cca 1 400€

Plastcom, spol. s r.o., Štúrova 53, Nitra

OPERÁTORA
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19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 
0910 455 919
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Príjmeme do pracovného pomeru

Automechanika

Mzdové podmienky (brutto)
od 1500 EUR/mesiac+ prémie

Autoelektrikára/Diagnostik

Mzdové podmienky (brutto)
od 1000 EUR/mesiac+ prémie

Pracovníka pneuservisu/pomocný 
automechanik

Mzdové podmienky (brutto)
900 EUR/mesiac+ prémie

8 - hodinová pracovná doba (Po-Pia)
13. a 14. plat (náborový príspevok)
prispevok na dopravu
TPP/ alebo na živnosť
stála podpora vzdelávania a odborného rastu, sociálny program,

   výborný kolektív, výkonnostné odmeny, najmodernejšia technika a
   technológia, príjemné prac. prostredie, práca v stabilnej firme

Miesto práce Nitra

Životopis zasielať na: alebexplus@albexplus.sk
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Príjmeme do pracovného pomeru

Autoklampiara
Mzdové podmienky (brutto)

1400 EUR/mesiac+ prémie
TPP/ alebo na živnosť

8 - hodinová pracovná doba (Po-Pia)
13. a 14. plat (náborový príspevok)
prispevok na dopravu
stála podpora vzdelávania a odborného rastu, sociálny program,

   výborný kolektív, výkonnostné odmeny, najmodernejšia technika a
   technológia, príjemné prac. prostredie, práca v stabilnej firme

Miesto práce Nitra

Životopis zasielať na: alebexplus@albexplus.sk
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.:  0903 718 908,
alebo mailom horesova@envigeos.sk

*mzda pozostáva zo základnej mzdy a pohyblivej zložky mzdy

VODIČA nákladného automobilu 
(na prepravu odpadu)

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1000 EUR* v hrubom + odmeny + 
príplatky v zmysle Zákonníka práce (preplácanie nadčasov) + diéty. 
Po plnom zapracovaní navýšenie mzdy na 1100 EUR* v hrubom 
+ odmeny + príplatky v zmysle Zákonníka práce (preplácanie 
nadčasov) + diéty.
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,E,  odbornú zdravotnú 
a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.  

so sídlom v Lužiankach

80
-0

23
0

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
závozníkov, pracovníkov

zberu tuhého komunálneho odpadu 

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: 

770 EUR
830 EUR

Požadujeme: 

0904 852 251
kolevova@envigeos.sk

so sídlom v Lužiankach

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

Chrípková sezóna sa podľa odborní-
kov už začala a Úrad verejného zdra-
votníctva SR prináša v tejto súvislosti 
na svojom facebookovom profile zása-
dy prevencie respiračných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny cirkulujú v 
populácii aj iné, takzvané chrípke podob-
né ochorenia. Chrípku spôsobuje vírus 
chrípky, ktorý má niekoľko typov a subty-
pov. Chrípke podobné ochorenia vyvolá-
vajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný 
syncyciálny vírus (RSV), baktéria Myco-
plasma pneumoniae a vírus parachrípky. 

Chrípka, chrípke podobné ochorenia 
a aj COVID-19 patria medzi nákazy prená-
šané vzdušnou cestou. V menšej miere 
môžu k ich šíreniu prispievať aj kontami-
nované povrchy - kontaktom sa škodlivý 
patogén prenesie z povrchu na ruky a 
následne si ho možno nevedomky zaniesť 
na sliznice - ústa, nos či oči, cez ktoré pô-
vodca ochorenia prenikne do tela. Keďže 
sa spomínané choroby šíria v princípe 
rovnako, fungujú na ne aj rovnaké zásady 
prevencie. 

Všeobecné zásady prevencie ochorení 
prenášaných vzdušnou cestou:
- Očkovanie proti respiračným ochore-
niam - ideálnu ochranu očkovaním pred 
respiračnými ochoreniami predstavuje 
takzvaná triáda očkovania, teda kom-
binácia ochrany proti COVID-19, proti 
chrípke a proti pneumokokovým ochore-
niam.

- V prípade prvých príznakov ochorenia je 
treba zostať ihneď doma, aby sa zamedzi-
lo šíreniu ochorenia, napríklad v pracov-
ných či detských kolektívoch a liečiť sa. 
Pripomíname tiež, že ak potrebujete svoj 
stav konzultovať s lekárom, v zdravotníc-
kom zariadení a v čakárni u lekára je po-
trebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
- Dôsledná a častá hygiena rúk, obmedziť 
podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, 
nedotýkať sa tváre a očí neumytými ru-
kami.
- Vyhýbať sa kontaktu s osobami s prí-
znakmi ochorenia - respektíve preventív-
ne nosiť riadne nasadený respirátor FFP2 
v situáciách, kedy nemožno vyhodnotiť 
zdravotný stav osôb v bezprostrednom 
okolí.
- Dodržiavať respiračnú etiketu - kašeľ 
a kýchanie do jednorazovej vreckovky, 
bezodkladné vyhadzovanie použitých 
vreckoviek do uzatvárateľnej nádoby na 
odpad, nasadenie si respirátora FFP2 v 
spoločnosti iných osôb pri výskyte prí-
znakov ochorenia.
- Časté krátke nárazové vetranie niekoľ-
kokrát počas dňa.
- Pravidelná dezinfekcia povrchov, kto-
rých sa ľudia často dotýkajú prípadne 
nezdieľať osobné predmety s inými ľuď-
mi.
- V materských školách vykonávať vstup-
ný ranný filter, vďaka ktorému sa zame-
dzí, aby sa do kolektívu dostalo choré či 
nedoliečené dieťa.

Chrípková sezóna sa začala

» ren

Počas jesennej prechádzky prírodou 
iste natrafíte na strom s oranžovo-
červenými plodmi jarabiny vtáčej. Sú 
veľmi bohaté na vitamín C a tak si ich 
nezabudnite nazbierať do zásoby.

Jarabina vtáčia je strom dorastajúci 
do výšky 16 až 20 metrov. Jej plody sú gu-
ľaté oranžovočervené bobule. Dozrievajú 
na jeseň a na strome ich možno pozoro-
vať až do polovice zimy. Jarabina rastie 
na okrajoch lesov, hojne sa vyskytuje aj v 
parkoch, ľudia ju tiež pestujú vo svojich 
záhradách.

Priaznivé účinky jarabiny na zdra-
vie - Jarabina má vysoký obsah vitamínu 
C. Nachádzajú sa v nej  tiež karotenoidy, 
kyselina jablčná, železo, vápnik, jód, 
flavonoidy, triesloviny, pektín, fyto-
estrogény, čo sú látky podobné ženským 
hormónom, ďalej horčík, draslík či váp-
nik. V ľudovom liečiteľstve sa oddávna 
využíva ako podporný prostriedok hor-
monálnej rovnováhy u žien. Zmierňuje 
silné krvácanie, podporuje vylučovanie 
žlče, upravuje peristaltiku čriev, pôsobí 
močopudne. Pomáha pri prechladnutí a 
osvedčila sa aj pri zápaloch horných dý-
chacích ciest.

Zber a spracovanie - Plody jarabiny 
zberáme v októbri tak, že orezávame celé 
vrcholy konárikov, bobule odtrhávame 
až neskôr. Po zbere je treba jarabinu su-
šiť, najskôr na vzduchu a potom dosuší-

me v rúre pri asi 50°Celzia. Suché plody 
skladujeme v textilných vrecúškach. Z 
jarabiny sa pripravujú šťavy, džem, kom-
pót, víno, sirup a čaj.

Pripravte si jarabinový čaj - Jarabi-
nový čaj poslúži ako prevencia pred na-
chladnutím. Pripravíte ho tak, že zmie-
šate 2 PL sušenej jarabiny, 1 PL sušených 
plodov čiernej ríbezle a 1 PL sušených 
listov čiernej ríbezle a tie vložíte do ter-
mosky a zalejete horúcou vodou. Nechaj-
te cez noc odstáť. Potom už len môžete 
počas dňa vlažný čaj popíjať.

Dajte pozor! - Neodporúča sa konzu-
mácia čerstvých plodov jarabiny, pretože 
obsahujú kyselinu parasorbovú, ktorá 
môže spôsobiť podráždenie sliznice ža-
lúdka a čriev a zapríčiniť tak nevoľnosť. 
Sušením a tepelnou úpravou táto vlast-
nosť zaniká. Rovnako sa jej radšej vyhni-
te, ak trpíte zvýšenou zrážanlivosť krvi, 
zvýšenou žalúdočnou kyselinou či častý-
mi hnačkami.

Drobné plody so silnými 
účinkami na zdravie

» ren
zdroj foto vlcoun pixabay
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Pohyb prospieva 
telu aj mysli
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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