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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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FRANKIE TRADE S.R.O.

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA

Jókaiho 32, Komárno
Telefón: 0907 175 536
E-mail: info@centrumcistenia.sk
www.centrumcistenia.sk
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www.facebook.com/regionpress.sk

Kolárovo

Komárno

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
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»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521 

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Predám pšenicu 40€, 
jačmeň, tritikale 34€. 
Palárikovo. Tel.0940 336 
457

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124
»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361

»58r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.1
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Vedeli ste,
že ako zamestnanec môžete okamžite skončiť svoj pracovný pomer,
ak vám váš zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí 
splatnosti?

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

Tudta, hogy
mint munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti 

munkaviszonyát, amennyiben a munkáltató nem fizeti meg
bérét az esedékességet követő 15 napon belül?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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Posuňme Nitriansky kraj do XXI. storočia! 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

Z Nitrianskeho kraja môžeme spraviť sebestačnejšiu a sociálnejšiu samosprávu. Modernú inšti-
túciu, ktorá udáva trendy, no zároveň chráni tradičné segmenty.

V súčasnosti je kraj odrazom jeho vedenia – utešujeme sa, že sme v relatívne dobrej kondícii, no 
pravda je taká, že pomaly strácame dych a ani zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý náš kraj 
v sebe skrýva. Skôr naopak – dych nám dochádza, čo sa prejavuje napríklad vysokým investič-
ným dlhom na cestách a mostoch.

Samosprávny kraj na čele s dobrým županom môže vytvárať nové pracovné miesta aj mimo kraj-
ského mesta, môže naštartovať poľnohospodárstvo, budovať nájomné byty či vytvárať podmien-
ky na využívanie lacnejších a ekologickejších zdrojov energie. A popri tom všetkom šetriť krajské 
prostriedky. To všetko samosprávny kraj realizovať môže. Stačí len, aby sa vo svojej činnosti ne-
obmedzoval na veci, ktoré mu vyslovene ukladá zákon.

Či už v profesijnom, alebo osobnom živote sa stretávam s mnohými vecami, s ktorými sme v Ni-
trianskom kraji „zaspali dobu“. Avšak s pracovnými postupmi nastavenými niekedy v roku 2007 
nemôžeme fungovať v roku 2022 a čakať, že zvládneme držať krok s ostatnými. Nitriansky kraj 
potrebuje vo vedení zásadnú zmenu. Preto som sa rozhodol kandidovať na posty predsedu NSK 
a poslanca NSK za okres Nitra a spolu s ďalšími kandidátmi za hnutie Socialisti.sk vám ponúknuť 
náš program. 

Program, v ktorom kraj nie je obmedzene chápaný ako údržbár, ktorý len svieti a kúri v školách 
a múzeách. Ale naopak – využíva všetky dostupné možnosti a snaží sa zlepšovať každodenný 
život obyvateľov.

Artur Bekmatov

Naše desatoro: 
1. Rozbehnúť intenzívnu rekonštrukciu ciest a mostov
2. Vytvárať nové pracovné miesta v regióne pomocou krajských sociálnych podnikov
3. Založiť krajskú dopravnú spoločnosť
4. Budovať nájomné bývanie v nevyužívaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve kraja
5. Rozvíjať poľnohospodárstvo a pomáhať drobným pestovateľom
6. Naštartovať využívanie geotermálnej energie
7. Prepájať stredné školstvo s praxou pomocou duálneho vzdelávania
8. Zvyšovanie počtu dopravných spojov
9. Zaviesť participatívny rozpočet a zvýšiť transparentnosť kraja
10. Zastaviť rozpredaj majetku kraja
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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PRIJMEME obsluhu na:

CNC ohraňovací lis
a CNC laserové centrum

CNC ohraňovací lis
a CNC laserové centrum

Kontakt:
mobil: +421 905 446 927
e-mail: haris@orgeco.sk

Náplň práce:
 - nastavovanie a obsluha CNC ohraňovacieho
    lisu, CNC laserového centra,
 - dodržovanie technologických postupov,
 - výroba v požadovanej kvalite a v množstve.

Zamestnanecké výhody:
 - zázemie v stabilnej spoločnosti,
 - vynikajúce platobné ohodnotenie,
 - nadštandardné pracovné prostredie.

Požiadavky na zamestnanca:
 - stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 - stredoškolské vzdelanie bez maturity,
 - práca v dvoj až troj zmennej prevádzke.

Osobné predpoklady a zručnosti:
 - znalosť čítania výkresovej
    dokumentácie, prax
    v danom odbore výhodou,
 - technické myslenie,
 - zodpovedný prístup k práci,
 - precíznosť.

Náplň práce:
 - nastavovanie a obsluha CNC ohraňovacieho
    lisu, CNC laserového centra,
 - dodržovanie technologických postupov,
 - výroba v požadovanej kvalite a v množstve.

Zamestnanecké výhody:
 - zázemie v stabilnej spoločnosti,
 - vynikajúce platobné ohodnotenie,
 - nadštandardné pracovné prostredie.

Požiadavky na zamestnanca:
 - stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 - stredoškolské vzdelanie bez maturity,
 - práca v dvoj až troj zmennej prevádzke.

Osobné predpoklady a zručnosti:
 - znalosť čítania výkresovej
    dokumentácie, prax
    v danom odbore výhodou,
 - technické myslenie,
 - zodpovedný prístup k práci,
 - precíznosť.

Volič preukáže svoju totožnosť v spoje-
ných krajských a komunálnych voľbách 
občianskym preukazom. Cudzinci sa 
preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvis-
losti upozorňuje, že cestovný pas alebo 
vodičský preukaz nie je možné použiť na 
zdokladovanie totožnosti. „Na hlasova-
nie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča 
bez dokladov pozná niektorý z členov 
okrskovej volebnej komisie,“ uvádza re-
zort na svojej webovej stránke a dodáva: 
„v prípade, že si volič v čase konania vo-
lieb do orgánov územnej samosprávy vy-
bavuje nový občiansky preukaz z dôvodu 
uplynutia doby jeho platnosti či nespráv-
nych alebo neplatných údajov tvoriacich 
jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa 
môže preukázať žiadosťou o vydanie ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdením o 
občianskom preukaze vydaným prísluš-
ným orgánom Policajného zboru.“

Nepreukázanie totožnosti bráni vo-
ličovi vo výkone práva hlasovať v danom 
momente, neznamená však, že volič svo-
je právo stráca. Totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca možno preukázať až do skon-

čenia hlasovania, teda do 20.00 h. Tieto 
pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Dôležitý je trvalý pobyt
Volič môže v spojených voľbách vo-

liť len v obci svojho trvalého pobytu. 
Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný. Preuká-
zanie totožnosti po vstupe do volebnej 
miestnosti je tak nielen súčasťou overe-
nia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či 
je volič oprávnený hlasovať vo volebnej 
miestnosti, do ktorej sa dostavil.

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zo-
znamu voličov. Volič si môže v úradných 
hodinách obce overiť, či je zapísaný v 
stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné 
a pravdivé a môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv.

Na účasť vo voľbách je potrebný 
občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���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
65
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

a benefity v potravinárskom 
priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !

PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu


