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Týždenne do 35 000 domácností

Nový CT prístroj za 1,2 milióna eur

zľavy - 30% - 50% - 70%
Ernestova bašta 2, Nové Zámky (budova bývalej Sporiteľne)
PO-PIA: 8.00-18.00 • SO: 8.00-13.00 • NE: ZATVORENÉ

76-0002

do 23.2.2018

Pizzéria Paládio v Nových Zámkoch prijme:

Ponuka práce s možnosťou ubytovania.
INFO: 0903 568 419
Potrebujete pomôcť s ﬁnanciami?
Chcete platiť menej a neviete ako?

0905 746 124

0940 365 254

Bezplatne Vám poradíme:
- úvery (hypotekárne, spotrebné)
- všetky druhy poistení (PZP,
majetok, život, zodpovednosť)
- sporenie (investovanie,
dôchodkové II. a III. pilier)

ARRI s.r.o.

LETÁKY

0907 779 018

www.strecha.ws

76-0021

0907 652 710

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE

76-0018

MZDA
:
prípad 500 € nett
ne doh o
oda

• čašníka/čku
• rozvozára
• brigádnika na sobotu

76-0015

» tasr

TOTÁLNY VÝPREDAJ
LIKVIDÁCIA PREDAJNE

07-0012

a trištvrte roka trvalo, kým prebehla
súťaž na realizátora stavby. Takže teraz
máme nový prístroj aj nové priestory,“
vysvetlila ekonomická riaditeľka nemocnice Ľubica Bartošová.
V súčasnosti je už nový CT prístroj
v prevádzke a jeho kvalitu už stihli
oceniť aj lekári. „Má oveľa výkonnejší
počítač ako ten predchádzajúci, keďže
za tých 16 rokov počítačové technológie
výrazne pokročili. Samotná kvalita prístroja sa posudzuje podľa toho, koľko
má detektorov.
Starý stroj mal po modernizácii v
roku 2011 spolu 32 detektorov, tento
nový CT prístroj ich má dvakrát 128,
teda 256 detektorov. To znamená, že na
jednu otáčku lampy dokáže v jednom
reze urobiť 256 vrstiev, zatiaľ čo u toho
starého to bolo 32 vrstiev. To znamená,
že tá kvalita anatomického obrazu je
neporovnateľne vyššia,“ uviedol primár rádiologického oddelenia Tibor
Firický.
Zároveň ocenil vyššiu rýchlosť vyšetrenia, takže pacient je na podstatne
kratší čas vystavený žiareniu. Vďaka
výkonnému prístroju tak nemocnica
bude schopná vyšetriť väčšie množstvo
ľudí ako doposiaľ.

45-0027

Vo Fakultnej nemocnici v Nových
Zámkoch spustili do prevádzky nový
CT prístroj. Ministerstvo zdravotníctva ho zakúpilo v rámci centrálneho
nákupu zdravotníckej techniky. Jeho
cena je 1,2 milióna eur, v tejto sume
je započítaný aj päťročný servis.
Podľa slov ministerky zdravotníctva
Andrey Kalavskej (nom. Smeru-SD)
prinesie výkonný prístroj viaceré pozitíva.
„Veľkým benefitom pre novozámockú nemocnicu a pre jej pacientov je
to, že je to veľmi kvalitný stroj štvrtej
kategórie, ktorý má v porovnaní so
starým prístrojom rozšírené spektrum
výkonov, ktoré môže robiť. Jeho rýchlosť je oveľa vyššia ako toho starého,
takže verím, že sa skrátia čakacie doby
na vyšetrenia. Lekári budú pracovať s
výkonným prístrojom, vďaka ktorému
budú vedieť diagnostikovať ochorenia
v rannom štádiu, čo pacientom výrazne pomôže,“ skonštatovala Kalavská.
Nový CT prístroj dostala novozámocká
fakultná nemocnica už začiatkom roka
2018, takmer rok však trvalo jeho spustenie do prevádzky. „Je to veľký prístroj
s váhou 3,5 tony. Aby sme ho dostali do
priestorov nemocnice, museli sme odstrániť kus obvodovej steny aj s oknami
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Nové
Zámky

Milí priatelia, dnes vám poviem dva
príbehy o Slovensku.
Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal,
že prezidentský kandidát Smeru Maroš
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že
rakúska vláda chce osekať rodinné prídavky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pracujú ako opatrovateľky.
Za seba hovorím: súhlasím - je správne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku.
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114
do 165 eur), na Slovensku je celá suma rodinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských
volieb nominoval. Keby to bolo viac, určite by od nás do Rakúska nemuselo za
prácou dochádzať tak veľa ľudí...
Príbeh druhý. Európska komisia pohrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch
mesiacov neprestaneme s masívnym výrubom lesov. Je škandál, že až európske
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu,
aby konečne zastavila toto barbarstvo.
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robíme veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ,
ochrana životného prostredia je pre našich politikov okrajovou témou. V mojom

prezidentskom programe je táto vážna
téma jednou z priorít.
Nehovorím, že všetko na Slovensku
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to
neodpustia. A kým z našej krajiny budú
musieť utekať do sveta za prácou nielen šikovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokonca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál,
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje.
Kandidujem na prezidenta, pretože
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa
politici prestali hádať a riešili skutočné
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na
zodpovedných, keď svoje povinnosti
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť
výsledky.
Pre mňa budete vždy na prvom
mieste vy.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Rodinný dom
Palárikovo

Najnižšie podanie: 18 700,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 08.03.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik
na prízemí, Svätourbanská 107/37,
949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky
kraj.
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 723 postavený na parc.č. 35/7
a pozemky parc.č. 35/7 a 35/11 o celkovej výmere 864 m2. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 1019, k.ú. Palárikovo.
Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0005-30

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk
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Redakcia:

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

76-0007

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
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ZADARMO

alebo možná

v čistom + diéty + Bonusy)

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

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
ZEMIAKY NA USKLADNENIE

PLASTOVÝCH
OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV
Ďalej ponúkame:
• opravy, nastavenia plastových
okien, dverí, roliet a žalúzií
• opravy kovaní, pántov a klučiek

76-0001

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

KANCELÁRIA

www.montplast.sk

035/6 420 166

AUTORIZOVANÝ DEALER

Komárňanská cesta 98
Nové Zámky

PREDAJ, SERVIS, LEASING
Kúp si svoju Ladu na splátky

od 10 990€
0915 210 030

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk
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36-0003

Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance
PROFI AUTO NZ s.r.o.

45-0039

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

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

Nemecké okná za slovenské ceny !

nefunkčnej
za funkčnú
76-0019

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

VÝROBA A MONTÁŽ

OPRAVA

Csuti Imrich
0903 122 192

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Kontakt: 0911 997 728

VÝMENA

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931

vodiča MKD

3

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

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Koloman Juriga organizuje prvé kolo dražby,
ktorá sa uskutoční 14.03.2019 v Advokátskej kancelárii JUDr.Mária Jakubíková, Fraňa Mojtu 43,
949 01 Nitra o 10:00 hod.
Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na
Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor,
obec Chľaba, kat.úz.Chľaba, zapísaná na LV č.2606
ako stavba – rekreačná chata bez súpisného čísla na
parc.č.1864/2 v celosti. (Pozemok nie je súčasťou
predmetu dražby).
Najnižšie podanie: 8.200,-€.
Obhliadku predmetu dražby možno uskutočniť po
predchádzajúcej dohode so správcom prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
judr.peterbojda@gmail.com a to v termínoch
27.02.2019 o 15:00 hod. a 07.03.2019 o 15:00 hod.

76-0004

PRÁČKY - CHLADNIČKY

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

prijme na TPP

76-0020

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Firma Damaro Slovakia

45-0052

finančná ochrana

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

volajte

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ

0905 638 627

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

66-0027

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual,
Bisexual, Transexual) komunitu.
Ja osobne nie som proti homosexuálom. Mám niekoľko známych, ktorí
sú homosexuáli. Títo ľudia však nemajú potrebu chodiť polonahí po uliciach
na akomsi pochode homosexuálov,
provokatívne sa na verejnosti olizovať,
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je
celá LGBT komunita tlačená skôr politikmi ako nimi. Homosexuáli chcú
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval
a neodsudzoval. To isté chceme všetci
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme
na hetero pochody, neobliekame sa
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s
partnerkami na uliciach. Necháme si
intímne hrátky na doma. Zhrniem to,
keď budem prezident, do troch dní
vypoviem Istanbulský dohovor a na
Slovensku ostane v občiankom preukaze iba muž alebo žena.
Milí spoluobčania, otvorme oči.

NIČIA Vás DLHY ?
DRAŽBA je PODVOD !
NEBOJTE sa SÚDOV !

Nedávno som hovoril s mojim kamarátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v
USA.
Kamarát mi povedal, že USA dospeli do takého stavu, že 17-ročný chlapec
na strednej škole išiel na dievčenské
záchody a keď ho učiteľka zastavila,
tak povedal, že „dnes sa cítim ako dievča“. Učiteľka ho musela pustiť a dievčatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v
USA početne.
Keď som sa zamyslel ako to je na
Slovensku, tak myslím, že smerujeme
k tomu istému. V médiach bežne počúvame pojmy ako sú homosexuál (muž
s mužom), bisexuál (muž s mužom a
niekedy aj so ženou), transexuál (muž,
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena
so ženou)…
Čo to všetko znamená? Že naša
kresťanská kultúra, kde základ tvorí tradičná rodina (muž=otec + žena=matka + deti, ale nie rodič1=muž+rodič2=muž + deti alebo čokoľvek iné),
sa pomaly, ale isto vytráca z našho
života. Má to na svedomí aktuálna
politika (napr.Istanbulský dohovor,
kde namiesto muž/žena v občianskom
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakladateľ je aktuálny kandidát na prezidenta Robert Mistrík), otvorene podporuju
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HARABIN: Kam to speje?
ISTANBULSKÝ dohovor
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03 BYTY / predaj
»Predám 2-izbový byt ul.
Šafárikova alebo vymením za 1-izbový. RK nie.Tel.
0908236337

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt
0903788444

v

NZ.Tel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

09 DOMÁCNOSŤ

»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
»Kúpim akordeón, heligónku.Tel. 0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

Chcete si podať inzerát?

www
.osk

osk

aro

arole

lex

EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

x.sk

@a

zet

.sk

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

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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
59-0042

az EGZEKÚCIÓNAK

novozamocko@regionpress.sk

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

R
EK
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M
A

CIA
R
E
Z
N
I 779 018
0907

0907 779 018

ŽP EKO QELET a.s.

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

V

N
O
V
I
N
Á
CH

oceľového šrotu a farebných kovov

Nové Zámky 0911 712 582
Komjatice
0911 711 887

Šurany

0903 550 565

www.ekoqelet.sk
76-0016
76-0017

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

-50%

7

08 STAVBA
»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

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

76-0012

02 AUTO-MOTO / iné
»Mám záujem o staré
motorky, vraky, diely.Tel.
0905121391
»Kúpim dvierka na palivovú nádrž na renault megane 1.6 rv 1997.krátky.Tel.
0915794397
»Kúpim Babetu, Stelu, Pionier, Jaweta, štadión aj diely.Tel. 0949505827

NOVAPLAST

100 rokov za opicami. Slovenská pošta konečne umožnila platiť
ľuďom s bankovými kartami. Mohli
by sme pochváliť, ale skôr je to na
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma
však veľmi teší, Pošta to urobila len
na základe výzvy nášho poslanca
Eda Hegera.
1500 eur navyše. Celý týždeň
deptám tých poslancov z parlamentu, ktorí odmietli môj návrh na nezvyšovanie platov poslancov. Vždy
pred hlasovaním sa pred nich postavím s plagátom, kde je napísané, že
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a sirotám pridali 2,70 eura - a či sa nehanbia. Sú z toho maximálne nervózni,
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.
Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že
mi za moju živnosť,
kde som mal 0
faktúr, tržieb a
zisku, zoberie
mandát.
Plus
mi dal pokutu
13 tisíc eur. Ale
odvahu dokonať
zvrátené
dielo
evidentne nemá.

45-0017

01 AUTO-MOTO / predaj

Slotova Lubyová.
Ministerstvo pod vedením Lubyovej z
SNS sa vydalo
Slotovými chodníčkami. V čase,
keď ďalší dvaja vagabundi z SNS
boli odsúdení za rozkrádanie nášho
spoločného majetku na 12 rokov natvrdo, naša predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová zverejnila odhalenia, že došlo
k falšovaniu - hrubej manipulácii
hodnotení projektov a Lubyová porozdávala dotácie v miliónoch eur
rôznym pofidérnym firmám.
Farizej Fico. Pamätáte si ešte,
ako Fico po vražde snúbencov Jána
a Martiny klamal Slovensko o tom,
že to všetko zorganizoval nejaký zlý
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož,
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ,
uverili. Fico zahral na najprízemnejšiu antižidovskú strunu a dosiahol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto
skorumpovanej vlády obviňovali z
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky.
Podlé. LENŽE, karma je zdarma vypátrali sme informáciu, že pred
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil.
Bral od neho peniaze a nejako mu
nesmrdeli.

031180217

Občianska
riadková
inzercia

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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ceny
už od

10€

graﬁcký návrh
v cene

0907 779 018

rýchle
spracovanie

distribúcia

5
škola / zamestnanie
percentá presnejšie a žiak vždy vie, na
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že
celoslovenské testovania a maturitná
slohová práca sú nimi hodnotené a
funguje to.
Často sa spomína aj slovné hodnotenie, ktoré je náročnejšie pre učiteľa, ale má výpovednejšiu hodnotu,
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľmi obmedzenej miere ho možno aj v
dnešnom stave využívať na I. stupni.
Problémom je, že v slovenskom systéme ho treba transformovať na známky pri prechode žiaka na inú školu.
Nemali by sa však klásť prekážky vo
využívaní neznámkového spôsobu
hodnotenia za predpokladu stanovenia minimálnych pravidiel jeho využívania.
Hodnotenie žiakov je každým
polrokom príčinou konfliktov a problémov. Dá sa, a dovolím si povedať
jednoducho, nastaviť tak, aby sa
zohľadnila nová situácia v školstve a
využili sa efektívnejšie spôsoby, ktoré by predchádzali mnohým chybám
v súčasnom stave. Školskí úradníci,
ktorí často nevnímajú kontext školstva, resp. nemajú priamu skúsenosť
s ním, však často nemajú vôľu veci
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatíve pripustili učitelia z praxe, došlo by
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom.
Nielen v oblasti hodnotenia.

4 2
6
9 4

6
8
9
7

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

ŽELEZIAR

POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy
+ mesačná odmena

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

76-0017

45-0030

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517

www.mrstav.com

7

7
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8,30 eur/h

na živnostenský list

7

15 HĽADÁM PRÁCU
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.
Tel. 0944714181
»54r.hľadá priateľku.Tel.
0917049831
»40 ročný si hľadá priateľku.Tel. 0948528207

9 1 2
6
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9 6
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1

Chcete si
podať
inzerát?

9

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

prijme na TPP

STAVBYVEDÚCEHO
Požiadavky:
- riadiace a organizačné schopnosti
- odborná spôsobilosť stavbyvedúci
Základná zložka mzdy

0907 779 018

od 1100,-€ do 1500,-€ Brutto
+ pohyblivá zložka mzdy a odmeny
Záujemcovia zasielajte životopisy:
jarosova@novosedliksro.sk,
príp. volajte 0907 731 489,
037 / 741 56 84-5

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!
:

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

16 ZOZNAMKA

5

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:
Platové podmienky

8

4

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

• stavebné práce
• rekonštrukcie domov, bytov
• zámkové dlažby
• zateplovanie
• stavby na kľúč

od 4.00€/hod

1

13 RôZNE / predaj

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jarošová

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.

PRACOVNÁ PONUKA:
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
do nočného klubu Afrodita v Nových
Zámkoch. Ubytovanie zdarma, stála
klientela, mesačný bonus 300 EUR.
27-0012-2

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

NZ19-06 strana-
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+ mesačná odmena
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v Nových Zámkoch
32-0024-1

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

6

12 DEŤOM

príjme strážnikov na prevádzky

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

od 5.00€/hod

»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758

SBS GUARDING s. r. o.

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)

základná zložka mzdy

4

Občianska
riadková
inzercia

9

5 8

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

MURÁR
TESÁR

7

8

8
9 4

8
2 3

45-0030

V súčasnosti pripravujem pre našu
školu klasifikačný poriadok, študujem
si metodické pokyny na hodnotenie
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hodnotením študijných výsledkov. Hľadám spôsoby, ako správne nastaviť
hodnotenie v rámci malých možností,
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prístupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V
odbornej spoločnosti sa často spomína rezignácia na hodnotenie. S tým sa
nemôžem stotožniť. V profesionálnom
živote, na ktorý žiakov pripravujeme,
sa budú stretávať s mnohými podobami hodnotenia, neraz závažnejšími
ako známka. Preto je nutné žiakov na
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o
spôsob.
Súčasné hodnotenie je 5-stupňové, teda udeľujú sa známky. V súčasnosti je snaha objektivizovať hodnotenie, no popri rôznych formách
overovania vedomostí je to skoro nemožné. To by museli školám vypracovávať profesionálne testy zo všetkých
predmetov, ktoré by v pravidelných intervaloch určovali výslednú známku
a ostatné formy skúšania by boli len
doplnkové. Keďže sme na Slovensku,
nemožno očakávať takéto finančne
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo
viesť výsledky žiakov v percentách,
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chýba do jednotky? Isto by sa odstránil aj
strach pred známkou. Okrem toho sú

2

5

0903 404 935

76-0009

Hodnotenie v škole

6
právnik radí, zdravie / zamestnanie

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite Dedenie zo závetu
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

Pri skladbe jedálnička je dôležité poznať množstvo energie v potrave, ale aj
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu.
Nad jedlom treba premýšľať a zvoliť
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej
strane, ak aj množstvo kalórií prekročíme, treba vedieť, ako ich spotrebovať
a koľko ktorej fyzickej aktivity je treba
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmotnosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200
kilokalórií (kcal). V novších jednotkách
v kilojouloch je to približne 48 kJ.
Takéto množstvo energie v potravinách sa nachádza v 28 g masla, 35
g chipsov, 33 gramoch orieškov, 40 g
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotučného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588
g brokolice, polovica (75 g) cheesburgeru, 385 g jabĺk.
Energiu 200 kcal môžeme spáliť pri
rôznych športových aktivitách: 60 minút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu
strednou intenzitou, 40 minút golfu,
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja,
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod,
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia
v posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút
rekreačného plávania, 20 minút tenisu
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri
bežných činnostiach 200 kcal spálime
pri 70. minútach strávených varením,
40. minútach umývania okien alebo
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90.
minútach písania.
Denný príjem pritom má byť v priemere 2000 kcal, u žien menej, u mužov
trošku viac, u ľudí s nízkou fyzickou
aktivitou samozrejme menej a u aktívnych ľudí o niečo viac - vždy závisí od
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlosťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnejšej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množstvo energie je v 40 gramovej malej sladkej máčanej
tyčinke alebo v niekoľko
málo slaných zemiakových lupienkoch, ako
v 300-1200g zeleniny,
rozhodnutie, čo si
vybrať je jasné.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

V minulom článku sme rozoberali
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo
zákona, pričom v tejto časti sa pozrieme na dedenie zo závetu, ktoré popri
dedeniu zo zákona predstavuje druhý
možný právny titul dedenia.
Hneď na úvod je potrebné povedať,
že testamentárne dedenie má prednosť
pred dedením zo zákona. Predpokladom dedenia zo závetu je v prvom rade
existencia závetu ako takého, laicky
nazývaného aj posledná vôľa, ktorou poručiteľ v zákonom predpísanej
forme vykonáva dispozíciu zo svojim
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš
právny poriadok rozlišuje tri formy
závetu, a to závet napísaný vlastnou
rukou poručiteľa (holografný závet),
závet napísaný inak než vlastnou rukou poručiteľa (alografný závet) a závet
vo forme notárskej zápisnice. V rámci
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú dediť, a to rozdielne od okruhu dedičov,
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých
dedičských skupinách.
Zároveň môže poručiteľ v závete
stanoviť aj rozdielne výšky dedičských podielov. V tejto súvislosti je
však potrebné dodať, že toto nakladanie poručiteľa so svojim majetkom pre
prípad svojej smrti je zákonom limitované, t.j. závetom poručiteľ nemôže
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú
limitáciu predstavuje kategória tzv.
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú

NZ19-06 strana-

6

maloletí a plnoletí potomkovia poručiteľa. Zákon taktiež upravuje minimálnu veľkosť dedičského podielu, ktorý
musia neopomenuteľní dedičia dostať
z dedičstva po poručiteľovi. Maloletí
potomkovia poručiteľa musia dostať
aspoň toľko, koľko predstavuje ich
dedičský podiel zo zákona. Na druhej
strane plnoletí potomkovia musia dostať aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť
k dedeniu zo zákona.
To však neplatí ak by došlo k platnému vydedeniu neopomenuteľných
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že
v prípade, že by závet nerešpektoval
zákonom dané limity a zároveň by nedošlo k platnému vydedeniu potomkov, potom by takýto závet bol v tejto
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa
však neopomenuteľný dedič musí riadne a včas dovolať. Je potrebné si uvedomiť, že popri dedeniu zo závetu, môže
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona,
a to okrem vyššie opísanej situácie aj
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutočnil dispozíciu s celým svojim majetkom
pre prípad svojej smrti, ale len s jeho
časťou.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

7
zamestnanie
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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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ELEKTRIKÁR
���������
pre dlhodobú prácu do Nemecka
���������������������������
������������������������������
���������������

0950 301 301

�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������

85_0098

�������������������

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!

Facebook: aiwsk

32-0028

www.aiw.sk

85_0096

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!

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

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443

prijme

61_0048

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- OPERÁTOR VÝROBY

(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)

(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD.
+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

NZ19-06 strana-
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NAŠE NOVI

Práca v Českej republike

85_0103

Nedostáva
te
pravidelne

Firma REMIREL s.r.o., CZ

85-0005

������������������

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
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