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Predaj 
živých rýb  

v Jelenci na Remitáži, RZ Chaty pod Gýmešom
 od 14.12.2022 do 23.12.2022
DENNE od 8,00 do 18,00
Prijímame objednávky

Tel.: 0944 484 031
0905 334 432

Ryby aj čistíme
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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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Ortopedická
obuv
Široká ponuka zdravotnej
obuvi za zvýhodnené
ceny

FARSKÁ 45, NITRA
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30 ročné skúsenosti
perfektné nápady
najvyššia kvalita

AKCIA

-20%
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588
Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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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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KONOPNÝ NÁPOJ - VIANOČNÝ ČAJ
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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

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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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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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
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OSOBNÝ 
BANKROT

0915 896 536
0948 181 538

EXEKÚCIE
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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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Začalo sa adventné obdobie, ktoré je 
pre mnohých hádam najkrajším v roku 
a tešia sa naň už niekoľko týždňov do-
predu. Toto štvortýždňové obdobie v 
sebe ukrýva hlboké posolstvo a mnoho 
tradícií. Liatie olova na Ondreja, rezanie 
vetvičiek z čerešne na svätú Barboru či 
vymetanie domov na Luciu, to sú len 
niektoré z nich. 

V čase adventu dostávajú celkom iný 
šat aj naše mestá a dedinky. Ich ulice sa 
menia na rozprávkové krajinky plné roz-
žiarených vianočných stromčekov a dre-
vených stánkov ponúkajúcich výrobky 
remeselnej výroby, tradičné betlehemy 
a keramiku, ako aj množstvo lahodných 
nápojov a jedál. Zovšadiaľ znejú koledy 
i vianočné melódie a vôňa vianočného 
pečiva, pečených gaštanov, medoviny či 
punču láka domácich i návštevníkov na 
vianočné trhy.

Adventné obdobie je časom, kedy sa 
zvyčajne vyberieme s kolegami, priateľmi 
či rodinou do ulíc vychutnať si spoločne 

čaro adventu za zvukov vianočných ko-
lied a obľúbených dobrôt. Je to príležitosť 
na chvíľku sa zastaviť a užiť si neopakova-
teľnú atmosféru a príjemné chvíle s tými, 
v ktorých spoločnosti sa cítime dobre. 

Adventné obdobie je obdobím pokoja, 
rozjímania, ale i obdobím, kedy sa viac ako 
inokedy snažíme myslieť na iných. Otvorme 
aj tento rok naše srdcia a spomeňme si na 
tých, ktorým nebolo dopriate tak, ako nám. 
Obetujme kúsok zo svojho voľného času 
pre zmysluplnú vec. Nájdime si priestor 
na pozornosť, spolupatričnosť a pomoc. Je 
predsa veľa spôsobov, ako vieme tým, ktorí 
to potrebujú, spríjemniť tento 
sviatočný čas a nie vždy to 
musí byť len o peniazoch. 
Niekedy stačí vľúdne slovo, 
milý úsmev či vypočutie.

Prežime adventné 
obdobie bez stresu a 
zbytočného zhonu.

Adventné obdobie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ríjemniť tento 
nie vždy to 
peniazoch. 
dne slovo, 
počutie.

entné
esu a
nu.

5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti
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od 3.12.2022
v OC Max Nitra

(normandská jedľa)

Pod Malými Karpatami vysadili dob-
rovoľníci dva kilometre líp. Na projek-
te Vištucké lipky sa podieľali stovky 
ľudí, medzi inými aj spevák Peter 
Lipa, uznávaná strombudsmanka 
Katarína Šimončičová, filmári Marek 
Šulík, Peter Kerekes, Katarína Kere-
kesová či desiatky regionálnych orga-
nizácií.

Záchranu historickej aleje z 18. 
storočia vo Vištuku neďaleko Pezin-
ka dokončili dobrovoľníci začiatkom 
novembra. Projekt s názvom Vištucké 
lipky vznikal dva roky, zahŕňal výsad-
bu 136 mohutných líp a ošetrenie 22 
starých ovocných stromov. Na stromy 
prispeli prevažne obyvatelia západné-
ho Slovenska, ktorí vo verejnej zbierke 
na záchranu aleje vyzbierali viac ako 9 
000 eur.

Darcovia sa o stromy aj starajú
Každá z nových líp má svoju adop-

tívnu rodinu alebo spoločenskú orga-
nizáciu, ktorá nemalým dielom finanč-
ne prispela na svoj strom. Darcovia 
stromy nielen zasadili, ale sa aj o ne 
starajú. Prvá lipka patrí žiakom miest-
nej základnej školy ako symbolický dar 
budúcim generáciám.

S nápadom prišiel študent
S nápadom zachrániť prastarú aleju 

prišiel študent Sokratovho inštitútu 
Marek Ochaba v rámci svojho študent-

ského projektu. „Aleja bola za obcou 
Vištuk už v časoch Uhorska a prežila 
najrôznejšie štátne zriadenia, totalitné 
režimy aj obe svetové vojny. V posled-
ných desaťročiach sme však boli pria-
mymi svedkami toho, ako sa nám pred 
očami postupne strácala,“ približuje 
Marek Ochaba. Stromy boli prestarnu-
té, chýbala im opatera a tak čaro pre-
chádzok pod ich korunami mizlo.

Obnova vištuckej aleje sa počas 
dvoch rokov stala ukážkovým príkla-
dom spolupráce občianskej verejnosti, 
odborníkov, podnikateľov, miestnej a 
krajskej samosprávy, ako aj štátnych 
orgánov. „Ďakujem všetkým, ktorí 
nám pomohli zveľadiť naše regionálne 
kultúrne dedičstvo. Verím, že z neho 
budú mať radosť nielen naši súčasníci, 
ale aj generácie, ktoré po nás prídu,“ 
uviedol Marek Ochaba.

Zachránili historickú alej

» ren
zdroj foto Marek Ochaba
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»ODKÚPIM motocykel 
JAWA CZ PIONIER BABETA 
férove jednanie a dobré 
ceny 0904 274 781 

»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábloch alebo byt 0905 
283 550     

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027

»KÚPIM LITERATÚRU k sta-
rým motorkám JAWA, BA-
BETA, PIONIER a Traktorom 
ZETOR 0904 274 781
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124 

»Darujem fenu kríženec 
BOaST 0917 049 831

 
»46 ročný Ženatý hľa-
dá Kamarátku aj staršiu 
0907 328 041
»Seriózny vzdel. muž hľa-
da priateľku nad 60r. SMS 
0903 404 189

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

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 NR 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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je 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, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

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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DOPRAVA ZADARMO

3 x 2 x 4 m

3 x 2 x 4 m
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456€

0911 041 654

750€

DREVO
EXPRESS
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KAMENÁRSTVO

Jelšovce 421 (pri pošte)
Jelšovce

0903 747 666

Najväčšia predajňa (700 m)
vystavených pomníkov v regióne.

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

Po - Pia: 9:30 - 16:30

SSSllo
zzzaa 

31
1991-2022

d 1991

MONTÁŽ JAR 2023ZĽAVA  40%

V Záchrannej stanici pre chráne-
né druhy živočíchov v Zázrivej pri-
budla nová rozlietavacia voliéra 
podporená z projektu Programu 
ochrany prírody.

Schválený projekt výstavby vo-
liéry bol realizovaný v jesennom obdo-
bí, pričom voliéra je určená pre vtáky 
strednej veľkosti. V týchto dňoch má 
novovybudovaný priestor už aj prvého 
pacienta. Po náročnej operácii sa v nej 
zotavuje mladý bocian biely. Projekt 
bol podporený sumou 8000 eur. Ako 
uvádza výkonný riaditeľ Záchrannej 
stanice Zázrivá Metod Macek: „Možnosť 
kondične sa pripraviť v rozlietavacej vo-
liére je pre rehabilitované vtáky jednou 
z podmienok pre úspešné vypustenie a 
návrat do voľnej prírody. Naša novovy-
budovaná voliéra je určená najmä pre 
sokoly, sovy, bociany, krkavcovité vtá-
ky a ďalšie podobné druhy. Podarilo sa 
nám vybudovať naozaj špičkové zaria-
denie a veríme, že v budúcom roku sa 
nám do tejto podoby podarí zrekonštru-
ovať ďalšie dve podobné voliéry. Som 
rád, že náš projekt bol finančne pod-
porený, pretože pri neustále sa navy-
šujúcej kapacite našej stanice takýchto 
voliér nikdy nie je dosť.“

Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody Sloven-
skej republiky (ŠOP SR) realizoval tento 
rok už tretí ročník Programu ochrany 
prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť 

starostlivosť o chránené časti prírody 
a krajiny Slovenska, podporiť ochranu 
prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva 
k nej. Tento ročník programu podporil 
25 projektov v hodnote 161 152 eur.

Medzi ďalšie podporené projekty 
tohto ročníka Programu ochrany príro-
dy patrí napríklad projekt obce Podre-
čany, ktorý pri obecnej materskej škole 
vysádza ovocný sad. O podporu úspeš-
ne žiadalo aj občianske združenie 
Vysoký vrch, ktoré sa pri obci stará a 
zabezpečuje manažment a údržbu bio-
topu pre obojživelníky. Obec Gánovce z 
finančnej podpory realizuje pomocou 
technológie rozšírenej reality zaují-
mavú 3D inštaláciu dobových zvierat, 
rastlín a pračloveka – neandertálca. 
Viaceré obce dostali finančnú podporu 
na dobudovanie náučných chodníkov 
či informačných tabúľ.

Zdroj informácií a foto Odbor 
komunikácie a propagácie Štátnej 

ochrany prírody SR

Nová rozlietavacia voliéra v Zázrivej

» ren
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Viac ako 3.000 daňovníkov dostane 
v nadchádzajúcich dňoch listy, v kto-
rých ich finančná správa upozorní na 
nesprávne uplatnený daňový bonus 
(DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 
2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí 
majú do konca kalendárneho roka čas 
na podanie daňového priznania (DP) 
a zaplatenie vzniknutého rozdielu na 
dani z príjmu.

Finančná správa preverila vybrané 
rodičovské páry, u ktorých identifiko-
vala dvojnásobné uplatnenie DB. Nález 
z uskutočnených preverovaní dosiahol 
priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. 
Preto sa rozhodla spustiť koncom no-
vembra preventívnu akciu, ktorej cieľom 
je upozorniť dotknutých rodičov, aby si 
tieto nezrovnalosti v DP opravili. Cieľom 
finančnej správy je prostredníctvom tejto 
aktivity pôsobiť na daňovníkov aj pre-
ventívne. Finančná správa totiž eviduje 
aj prípady zneužívania vo forme dekla-
rovania fiktívnych zamestnaneckých po-
merov zo zahraničia a uplatňovania DB 
na Slovensku. 

Vzniknutý rozdiel treba zaplatiť
Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v 

nasledujúcich dňoch listy, že DB na vy-
živované dieťa za zdaňovacie obdobia 
rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne 
uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje 

zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto 
roku majú čas na to, aby podali DP za kaž-
dý rok, v ktorom táto situácia nastala, a 
zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príj-
mu. „Listy sú rozdelené do dvoch typov. 
Prvý je pre tých, kde si DB uplatnil iba je-
den rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ 
matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj 
správca dane na základe podaného DP k 
dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ 
listu je určený pre tých rodičov, ktorí si 
obaja uplatnili DB. Upozornenie dostane 
otec,“ objasňuje finančná správa na svo-
jej webovej stránke a zároveň pripomína, 
že na uplatnenie DB má právo len jeden 
z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v 
spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj 
ďalšie podmienky ustanovené zákonom. 
„Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávne-
ne, musí podať riadne alebo dodatoč-
né DP. Potrebné je ho podať osobne na 
príslušnom daňovom úrade, poštou na 
ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. 
E-formulár DP sa nachádza na portáli fi-
nančnej správy,“ uvádza inštitúcia.

Nesprávne uplatnený 
daňový bonus na dieťa

» ren 
zdroj foto analogicus pixabay

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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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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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Nitre

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

do auto priemyselného parku Nitra. 
Práca od pondelka do piatka na rannú zmenu.

Nástupný plat je od 3,43 € netto. 
Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy.

Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0948 754 482
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov na pozíciu

operátor PCO 
v Jelenci 
1 200 € brutto/ mesiac 
Nástup ihneď. 
POS NUTNÝ! 

0948 380 065
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

pomocného pracovníka/
pracovníka na obsluhu VZV 

Miesto výkonu práce: Lužianky
Práca v dvojzmennej prevádzke (ranná a poobedná zmena)
Ponúkame: mzdu 800 EUR* v hrubom, stravné v hodnote
4,80 EUR/deň, zabezpečenie potrebných školení 
Požadujeme: skúsenosť s obsluhou vysokozdvižného vozíka 
(potrebné školenia zabezpečíme)

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

so sídlom v Lužiankach
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

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

*mzda pozostáva zo základnej mzdy, pohyblivej zložky mzdy a výkonových odmien

VODIČOV nákladného automobilu 
(na zber komunálneho odpadu)

Pracuje sa na jednu zmenu
Ponúkame: nástupnú mzdu 1100 EUR* v hrubom, po plnom 
zapracovaní 1200 EUR* v hrubom v závislosti od pracovného 
výkonu + stravné
Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,  odbornú, zdravotnú 
a psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, 

so sídlom v Lužiankach
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Kontakt:  0910 962 664

HĽADÁME PRACOVNÍKA
POHOTOVOSŤ ZIMNÁ 

ÚDRŽBA 
odhrn snehu, posyp pri námraze Farská ul. 30 Nitra. 

December, Január, Február, ½ Marec.

250 € brutto/mes.
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HĽADÁTE ISTOTU A STABILITU V DNEŠNEJ DOBE?
- „ZAMESTNAJTE SA V POĽNOHOSPODÁRSTVE!“
HĽADÁTE ISTOTU A STABILITU V DNEŠNEJ DOBE?
- „ZAMESTNAJTE SA V POĽNOHOSPODÁRSTVE!“

Stredisko ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY v Sasinkove hľadá:

• Vzťah k zvieratám, zodpovednosť a spoľahlivosť.
• Práce spojené so starostlivosťou o zvieratá na stredisku.
• Ochota manuálne pracovať aj počas víkendov a sviatkov.

PONÚKAME možnosť zaškolenia a získanie

Strojníckeho preukazu na nakladače.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec • www.pdhlohovec.sk • 0905 535 095 • 0907 709 038

1 100 - 1 400 Eur / mesiac

OŠETROVATEĽA
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT V ŽV

33
-0
03

6

zd
ro

j f
ot

o 
ca

nv
a.

co
m

9. decembra 1994
alternatívna Nobelova cena: cena pre Astrid Lindgrenovú za jej za-
sadzovanie sa za práva detí

Výročia a udalosti

INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

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 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €

AIW - Opatrujte s nami
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 ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 275 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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Aby bol každý deň ako na Vianoce
Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 
domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 
je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 
obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 
konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 
s inými kampaňami alebo ponukami.
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0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Tieto Vianoce je 
obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka
Smart TV 60''

Tieto Via
obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po
Smart TV 6art TV 6


