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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 35 000 domácností

(ilustračné foto)
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

ARRI s.r.o.

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL,
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ
NA OKNÁCH A DVERÁCH

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

„Výsledky niekoľkoročného bádateľského úsilia, ktoré sa sústredilo na kritickú korektúru niektorých
nesprávnych autorských atribúcií,
neurčitého datovania či mylne identifikovaných ikonografických motívov,
by sme radi zhrnuli do kompletného
katalógu, ktorého vydanie plánujeme
na konci tohto roka,“ povedal Šugár.
Výstava Talianska grafika II. potrvá do 23. marca 2019. Galéria pozýva
verejnosť aj na dve komentované prehliadky s kurátorom, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 21. februára a vo štvrtok
21. marca 2019 so začiatkom vždy o 17.
hodine.

aro

CHLADIACE

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

PRÍVESY

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

PLASTOVÝCH
OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

VÝROBA A MONTÁŽ

Ďalej ponúkame:
• opravy, nastavenia plastových
okien, dverí, roliet a žalúzií
• opravy kovaní, pántov a klučiek

» tasr

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16
www.montplast.sk

KANCELÁRIA
035/6 420 166

OPRAVY A SERVIS
0918 10 91 49
montplast@montplast.sk

76-0004

Nemecké okná za slovenské ceny !

76-0015

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v
Nových Zámkoch v týchto dňoch sprístupnila výstavu s názvom Talianska
grafika II.
Prezentácia diel talianskych umelcov je jednou z aktivít, ktorými si galéria
pripomína 40. výročie svojho založenia.
Ako pripomenul kurátor výstavy
Martin Šugár, rímska dvojka v názve
výstavy odkazuje na vlaňajšiu rovnomennú prehliadku diel talianskych
grafikov.
„Kým minulý rok vzbudili pozornosť
ucelené grafické kolekcie Alessandra a
Giovanniho Teminiovcov, ktorí v polovici 17. storočia pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappa neďaleko Benátok, v
tomto roku prevládajú najmä diela z 18.
storočia, ktoré v Benátkach vydávala
grafická dielňa Josefa Wagnera, alebo
početné ilustrácie z luxusných vydaní
Vergíliovej Eneidy a Oslobodeného Jeruzalema Torquata Tassa,“ uviedol Šugár.
Cieľom oboch výstav je zoznámenie
verejnosti so všetkými grafickými dielami talianskej proveniencie do roku
1900, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde galérie.

www
.osk

osk

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE

59-0012

Galéria predstavuje diela talianskych
grafikov

76-0012
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Nové
Zámky

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

14 RôZNE / iné

»Upratujeme domácnosti,
kancelárske a iné priestory, info o cene a bezplatnej obhliadke na.Tel.
0918818131¤Kúpim ľudové
kroje.Tel. 0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.
Tel. 0944714181
»54r.hľadá priateľku.Tel.
0917049831

v

NZ.Tel.

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 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.
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 novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»PREDÁM
ODSTAVČATÁ
20-25KG,
60eu/kus.Tel.
0905909223

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

Chcete si podať inzerát?

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

24

2

13 RôZNE / predaj

07 REALITY / iné
»Kúpim byt
0903788444

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
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12 DEŤOM

06 POZEMKY / predaj

GLAZÚROVANIE
VANÍ
0903 405 588
0905 983 602

02 AUTO-MOTO / iné

05 DOMY / predaj

Dedenie predstavuje všeobecný prechod a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. a potomkovia predstavujú tzv. neopomeporučiteľa na iné osoby. Slovenský právny nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neoddôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de- mietli a neboli platne v súlade so zákonom
denie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skutestamentárne dedenie. Iné dôvody zákon pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na- ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
možno súčasne na základe oboch týchto domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázadedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie pre- ní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
chod práv a povinností z poručiteľa na dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí- dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
buzenskom pomere, alebo inom zákonom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s pokvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými- ručiteľom najmenej po dobu jedného roku
to dedičskými skupinami existuje vzájomný pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťa- ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú dohom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej mácnosť alebo boli odkázaní výživou na podedičskej skupiny dediť len v tom prípade, ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z pože nededia osoby z predchádzajúcej dedič- ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, Do štvrtej dedičskej skupiny patria praroa to jeho deti a manžel/manželka. Predpo- dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým diekladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
skupiny je existencia aspoň jedného poru- poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.
čiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
» Tím advokátskej kancelárie
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
V4 Legal, s.r.o.
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.

»Kúpim akordeón, heligónku.Tel. 0915876860

04 BYTY / prenájom

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)

01 AUTO-MOTO / predaj

03 BYTY / predaj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

Občianska
riadková
inzercia

»Mám záujem o staré
motorky, vraky, diely.Tel.
0905121391
»Kúpim dvierka na palivovú nádrž na renault megane 1.6 rv 1997.krátky.Tel.
0915794397

novozamocko@regionpress.sk
94-0020

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

32-0024-1

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

0907 779 018
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Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

NOVAPLAST

33-0003

Kandidujem na prezidenta SloTieto voľby budú patriť obyčajným
venskej republiky ako občiansky, ľuďom, ktorí už majú plné zuby nenárodný, nezávislý a nestranícky spravodlivosti, politickej svojvôle a
kandidát, bez peňazí oligarchov, arogancie vládnucich elít. Dozrel
bez reklamného smogu a len s čas, aby post prezidenta zastával
podporou bežných ľudí. Moja pre- kandidát, pre ktorého sú záujmy
zidentská kampaň je najlacnejšia zo Slovenska a Slovákov prvoradé.
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
JUDr. Št
Štefan Harabin
o mojej kampani si môžete pozrieť
občiaanský kandidát
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
naa prezidenta SR
vás o finančnú podporu, lebo viem,

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

-50%
76-0003

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

ŽP EKO QELET a.s.

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

33-0001

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

PRACOVNÁ PONUKA:

oceľového šrotu a farebných kovov

Nové Zámky 0911 712 582
Komjatice
0911 711 887

Šurany

0903 550 565

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

www.ekoqelet.sk

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
76-0009

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,80€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
ZEMIAKY NA USKLADNENIE
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45-0039

0903 404 935

76-0016
76-0017

do nočného klubu Afrodita v Nových
Zámkoch. Ubytovanie zdarma, stála
klientela, mesačný bonus 300 EUR.
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zaujalo
ZAUJALO nás
NÁS

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať
Chrípková sezóna na severnej pologuli trvá od októbra do konca
apríla nasledujúceho roku. Toto
ochorenie by sme však podľa odborníkov nemali podceňovať. Ide o
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích
ciest, ktoré treba vyležať.
Chrípka nie je banálne ochorenie

Chrípka patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. V niektorých prípadoch môže mať chrípka vážny
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest,
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu,
takže súčasne s vírusovou infekciou,
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a
čelových dutín, nosa, priedušiek a zápal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky sú staršie
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické),
osoby s oslabenou imunitou, tehotné
ženy a malé deti. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku
od prechladnutia?

plného zdravia triaškou. Prechladnutie
nie je sprevádzané vysokou teplotou,
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky
bežného prechladnutia trvajú kratšie a
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.

Chrípku treba vyležať

Liečba chrípky je v kompetencii
klinických lekárov. Ochorenie by sa v
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní
príznakov podávaním liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú.
Používajú sa iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby
choré osoby obmedzili na najnižšiu
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo,
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju
mýli so silným prechladnutím. Chrípka
má náhly nástup príznakov z plného
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným prízna- Vírus chrípky prežíva na odeve, pakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje hladkých povrchoch je to dokonca 24
sa suchým a dráždivým kašľom, často až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi- je umývanie rúk jednou zo základnách sa môže prejaviť nádcha a bolesť ných foriem prevencie chrípky. Dôlehrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. je dôležité navlhčiť teplou vodou, poK úplnému uzdraveniu obvykle dôjde riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne
do dvoch až štyroch týždňov od prvých opláchnuť. Celá procedúra by mala trpríznakov. Ak hovoríme o prechladnutí,
tak medzi typické príznaky sa radí nád- Aká je liečba prechladnutia?
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené
Liečba prechladnutia je podobná
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí

Vírus chrípky prežije aj dva dni

Chrípku by sme nemali podceňovať.
zdržiavať sa pár dní v domácom prostredí, piť veľa teplého čaju, minerálky,
prípadne užívať voľne dostupné lieky,
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvapvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému
čisteniu rúk treba podľa odborníkov
pristupovať zodpovedne a nevynechať
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor
medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú
utierku alebo čistý uterák. Ruky je
vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť
dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať
20 až 30 sekúnd.
ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplota sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje,
odporúča sa kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší
postup na základe klinického stavu a
podľa toho, či sa jedná o vírusovú alebo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní.
Pri respiračných ochoreniach spôsobených baktériami, lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.

foto zdroj: guvo 59 pixabay

Prameňom pôvodcu chrípky je chorý človek v akútnom štádiu ochorenia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným
aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj
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foto zdroj pixabay
nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie,
kedy sa od chorého na chrípku môžu
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní
od vzniku príznakov u dospelých a do 7
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť
je na začiatku ochorenia. Treba mať na
pamäti, že chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Na imunitu voči chrípke
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu
chrípky a existencia viacerých typov
chrípkových vírusov. Preto sa nedá
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuďmi počas sezóny cirkulujú viaceré typy
vírusov chrípky a imunita voči jednému
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovanie sa odporúča najmä ľudom vo vysokom riziku
vzniku závažných komplikácií chrípky,
je potrebné ho absolvovať v priebehu
októbra a novembra, aby sa dostatočne
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hradia všetky zdravotné poisťovne, stačí
navštíviť svojho všeobecného lekára.
Informácie poskytol
Odbor epidemiológie Úradu verejného
zdravotníctva SR, Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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škola, radíme / SLUŽBY

Pozor, chrípka silnie!

„Nejaká cigánočka“... a škola
nisterstva školstva nám chodí plno nariadení na boj proti rasizmu, extrémizmu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú
výroky popredného politika žiakom. A to
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch
iných predstaviteľov štátu, dokonca svetových politikov. Vyznievame pred žiakmi smiešne, ak od nich požadujeme to,
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné,
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa
so žiakmi a učiť ich odsudzovať neprístojné konanie akýchkoľvek politikov.
Musia si spraviť názor nie na politickú
stranu, ale na to, na akého človeka sme
natrafili. Ak k takýmto nenávistným
výrokom nezaujmeme žiadny postoj,
budú sa opakovať, môžu sa stať normou
a z mladých bude generácia, ktorá bude
tolerovať možno ešte vážnejšie priestupky. Aj keď majú známe osobnosti väčší
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v
rámci mikropriestoru školy, rodiny.
Verím, že tento nevhodný výrok povedie k ospravedlneniu sa občanom.
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žiakov.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

v Nových Zámkoch

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

0907 779 018

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0904 990 450

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
az EGZEKÚCIÓNAK

20

prijme do TPP aj živnostníkov

Mgr. Bc. Marta Molnárová

0907 779 018

» Zdroj: ÚVZ SR

47-014

príjme strážnikov na prevádzky

kraji, osem v Prešovskom kraji, po štyri
v Nitrianskom a Žilinskom kraji, dve v
Banskobystrickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji), 20 základných škôl (12 v
Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a
Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji) a o
jednu základnú školu s materskou školou
v Banskobystrickom kraji.
Obranyschopnosť organizmu počas
chrípkovej sezóny možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu.
Získame ich konzumáciou dostatočného
množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať
si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C
– papriku, chren, citrusové ovocie, kivi,
zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C.
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne
dôležité dbať na čistotu rúk, treba si ich
umývať čo najčastejšie (vrátane každého
kýchnutia či zakašľania), a to teplou vodou a mydlom, v prípade núdze pomôžu
aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze.
Netreba zabúdať na niekoľkominútové
nárazové vetranie v miestnostiach. Počas
chrípkovej sezóny odporúčame upratovanie „navlhko“ – vírus chrípky prežije
v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

SBS GUARDING s. r. o.

Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike
za 4. kalendárny týždeň 2019 naznačujú,
že chrípka je na výraznom vzostupe.
V 4. kalendárnom týždni 2019 bolo
hlásených 61 393 akútnych respiračných
ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 089,7
osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom
stúpla o takmer dvadsať percent. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v
Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6
382,1/100 000.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u
1 404 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo
všetkých ARO.
Ochorenia hlásilo 60 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 51
percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji,
najnižšia v Bratislavskom kraji.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho
procesu bolo v 4. kalendárnom týždni
2019 hlásené spolu v 72 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 51 materských
škôl (21 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom

99-0042-1

Pôvodne som chcel písať o problematike hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu
udalosť, presúvam túto tému do budúceho čísla. Zmenu spôsobilo verejné hanlivé vyjadrenie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opozičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nielenže tento výrok vo vzťahu k žene pôsobí hulvátsky, no okrem toho v danom
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky.
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnosti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom
vzbudzovaní emócií.
Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto
sa nebudem venovať tomu, z akej politickej strany je, či tomu, aké iné prešľapy
spravil. V tomto prípade však politik
prekročil istú hranicu správania, ktorú
by mal človek jeho postavenia v každej
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o
význam slova „cigánka“ ako o to, že použitie tohto slova urážajúcim spôsobom
práve ústavným činiteľom je obrovským
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť situáciu v práci, že by sme pred svedkami
označili kolegyňu za nejakú „cigánočku“.
Školy majú viesť žiakov k slušnosti,
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

45-0027

Slovenský
0907 652 710

Klvalitné plechové garáže s montážou

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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Masszív kerítések teli anyagból
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tv program / zamestnanie

PIATOK

8.2.2019

SOBOTA

9.2.2019

NEDEĽA

10.2.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
XIII. 1-2/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Harry Potter a Dary smrti 1 23:35 Na vlastnú päsť
01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Zámena manželiek 03:55 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II.
08:10 Ďateľ Woody 08:20 Zajac Bugs a priatelia
08:25 Tom a Jerry 08:40 Pán prsteňov: Návrat
kráľa 12:40 Need for Speed 15:20 Harry Potter
a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 7 sestier Triler MN 15 (USA-VB-Francúzsko-Belgicko) 2017 N. Rapaceová, G. Closová, W. Dafoe, M. Kenzari, Ch. Rubeck. 23:10 Elysium 01:20 7
sestier 03:30 Elysium

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Vice Versa 09:00 Bláznivý tábor 10:50
CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 Godzilla 16:45
Dobre vedieť! 17:55 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto sa stane
najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa
rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 22:30
Dvojnásobné obvinenie 00:45 Na vlastnú päsť
02:25 Dvojnásobné obvinenie 04:00 Autoškola
04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR
13:00 Kosti V. 11,12 15:00 9-1-1 7 16:00 POLICAJTI V
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
Medzi náhrobnými kameňmi 23:00 Zlodeji a zlodejíčkovia 01:05 Signál z neznáma 03:10 NOVINY
TV JOJ 03:45 KRIMI 04:10 POLICAJTI V AKCII 04:55
NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:20 NOVINY
TV JOJ 07:10 Levia stráž II. 11,12/28 08:05 Rýchla
rota Chipa a Dala 47,48 09:00 Simpsonovci XXVII. 1,2/22 09:50 Neserte nám pestúnku II. 9,10
10:50 Kovbojky a anjeli 12:50 Vodný svet 16:00
Šanghajskí rytieri 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:20
VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Nečakaný útok
01:05 Stormageddon 02:55 KRIMI 03:20 NA CHALUPE 04:10 NOVÉ BÝVANIE

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:10 Levia stráž
II. 13,14/28 08:05 Rýchla rota Chipa a Dala 49
08:30 Psia superstar 10:30 REŠTART 12:00 James
Bond: Dnes neumieraj 15:00 Gulliverove cesty
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI
Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12
2018 22:45 Život v stávke 00:50 Železné srdce
03:35 KRIMI 03:55 DEDIČSTVO 6

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00
Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 Útek z Alcatrazu 00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:15 Útek z Alcatrazu

RTVS 06:25 Prasiatko Peppa 06:45
Lassie 07:05 Červíčkovia 07:30 Levia stráž 07:55
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky
08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas 09:40 Durrellovci
10:40 On air 11:15 Park 11:55 Čo ja viem 13:25 Záhady tela 14:35 Slečna Marpleová: Vražda na fare
16:10 Biblia 17:45 Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro
večer 22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová:
Vražda na fare 00:50 Biblia 02:20 Kolekcia

RTVS 07:15 Červíčkovia 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:40 Levia stráž 08:00 Elena z
Avaloru 08:50 Nech žije deduško 09:30 Autosalón
09:55 Americké národné parky 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami
13:45 Poirot: Rodský trojuholník 14:35 Poirot: Problém na mori 15:35 Zlaté časy 16:40 Smrť prichádza
v daždi 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Musíš
mi veriť 23:00 Poirot: Rodský trojuholník 23:55 Poirot: Problém na mori 00:45 Smrť prichádza v daždi
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(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus
za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote
70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus
za výkon a kvalitu

Podmienkou je
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji



dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby



ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné
zvyšovanie platov
Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

"
(&$   

0800 162 162
www.stannah.sk

������������������

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443
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Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

