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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 35 000 domácností

Pribudnú cyklistické chodníky

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

76-0024

www.strecha.ws

» tasr

PLASTOVÝCH
OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

VÝROBA A MONTÁŽ

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

KANCELÁRIA

www.montplast.sk

035/6 420 166

WWW.REGIONPRESS.SK

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

INZERCIA

0907 779 018

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

www
.osk

osk

aro

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

ZADARMO

76-0019

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

0903 404 935
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
76-0012

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

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

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

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

0940 365 254

Nemecké okná za slovenské ceny !

76-0021

telefón: 0904 046 416

59-0018

PLATÍM V HOTOVOSTI!

Potrebujete pomôcť s ﬁnanciami?
Chcete platiť menej a neviete ako?

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

76-0004

www.mrstav.com

76-0017

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517

45-0027

škridla výpredaj

76-0018

Ponuka práce s možnosťou ubytovania.
INFO: 0903 568 419

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

0907 652 710

MZDA
:
prípad 500 € nett
ne doh o
oda

• čašníka/čku
• rozvozára
• brigádnika na sobotu

diť cyklistický chodník. Časti pre chodcov a cyklistov budú oddelené. Začali
sme obstarávať projekt, po vyhotovení
ho predložíme na schválenie ODI. Práce by sa mali začať na jar, tento chodník bude medzi prvými, ktoré tento rok
opravíme,“ skonštatovala Kutenicsová.
Ďalší úsek cyklotrasy vznikne v Letomostí, kde stačí pre cyklotrasu urobiť
vodorovné a zvislé dopravné značenie.
„Cyklisti sa tak dostanú až na
Podzámsku ulicu. Za priechodom z
Letomostia na Podzámsku sa má stavať súkromný polyfunkčný objekt. V
záväznom stanovisku mesto zaviazalo
investora nechať pri objekte voľný pás
široký tri metre, kadiaľ chceme cyklochodník predĺžiť až do parčíka za
Zámčanom, čo už je centrálny mestský okruh,“ vysvetlila Kutenicsová.
Na priechode z Letomostia cez Ulicu
SNP k autobusovej stanici chce mesto
nainštalovať aj svetelnú signalizáciu,
ktorá umožní bezpečný pohyb chodcov
aj cyklistov.

76-0009

V Nových Zámkoch by čoskoro
mali pribudnúť viaceré úseky nových
cyklotrás. Mesto si pred tromi rokmi
nechalo vypracovať urbanisticko-dopravnú štúdiu, ktorá rieši trasovanie cyklistických chodníkov cez celé
Nové Zámky. Teraz radnica plánuje
začať s ich výstavbou a značením.
Podľa magistrátu by sa mali práce
realizovať súbežne s plánovanými
opravami a údržbou chodníkov. „Vytipovali sme úseky, kde by sme mohli
zriadiť cyklochodníky so všetkými bezpečnostnými a technickými náležitosťami podľa požiadaviek okresného dopravného inšpektorátu (ODI),“ uviedla
vedúca odboru komunálnych služieb
mestského úradu Monika Kutenicsová.
Ako uviedla, do plánu opráv je tento
rok zaradený aj chodník popri panelákoch na Ulici Ľ. Štúra, ktorý dostane
nový asfalt.
„Okrem opravy ho chceme rozšíriť
čiastočne do zeleného pásu. Potom
bude mať celkovú šírku 4,6 metra a na
jeho vonkajšej strane bude možné zria-

STRECHYNA KĽÚČ

Pizzéria Paládio v Nových Zámkoch prijme:

07-0012
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NOVOZÁMOCKO Ručenie ako zabezpečovací inštitút

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)
Každý týždeň:
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo
+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

Nové
Zámky

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
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

- 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

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

Stretávam sa s názorom, že by som
nemal vstupovať do politiky, veď ako
vedec nemôžem rozumieť problémom
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o
skutočnom živote nevieme nič... V skutočnosti je to práve naopak: dobrý vedec
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť
život sučasným aj budúcim generáciám,
chceme pomôcť budovať lepší svet.
Všimli ste si, že väčšina politikov
na Slovensku sú právnici? Právnik
narába s pravdou podľa potreby, ohýba
ju podľa okolností. My vedci si pravdu
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v práci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali,
na konci dňa zomrie človek. Keď však
svoju prácu robíme poctivo a čestne,
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov,
na konci dňa často zachránime ľudský
život.
Bol som zvedavé dieťa a keď som
ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou sme
si založili rodinu - a firmu, ktorá dnes
patrí medzi svetovú špičku. Naše technológie používajú nielen tisíce vedcov a
univerzít po celom svete, ale aj firmy ako
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Výsledky našej práce pomáhajú lekárom v

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

boji proti zákerným chorobám, pri kontrole kvality potravín, vody a čistejšieho
životného prostredia... Nielen vo svete,
ale aj tu, na Slovensku.
Robiť vedu pre mňa znamená pomáhať človeku. Spomínate si, ako
celé Slovensko prežívalo spolu s naším
olympionikom Matejom Tóthom jeho
podozrenie z dopingu? Uvedomil som
si, že vďaka mojej práci môžem poskytnúť potrebné dôkazy na očistenie jeho
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi
pomoc. Zabojovali sme, expertný posudok nášho tímu nakoniec uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF),
revidovala svoje rozhodnutie a Matej
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slovensko.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefánik. Bol nielen veľký politik, ale aj nadaný vedec a mimoriadne čestný človek.
Som odhodlaný byť prezidentom, ktorý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR
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-50%
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

3D MIHALNICE
predlžovanie
a zahusťovanie
• Kašmírové
• Volume
• NANO
PRIRODZENÁ KRÁSA OČÍ

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606 DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

33-0001

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

Pomôcť blížnemu svojmu

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
32-0024-1

INZERCIA

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018

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

76-0003

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojednávaní ručenia si je potrebné uvedomiť,
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh neplní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale
na pohľadávku veriteľa ako takú. To
znamená, že v prípade smrti dlžníka
pohľadávka a tým pádom ani ručenie
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňažná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale
nemenej častým predmetom ručenia
sú aj nepeňažné pohľadávky.
Tieto však môžu byť predmetom
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo
viazané na osobu dlžníka. Najčastejším dôvodom zániku ručenia býva
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samotnej pohľadávky. Dôležité je spomenúť,
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť
až po tom, ako veriteľ dlžníka preukázateľne vyzval na plnenie a ten aj
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzvaný, prípadne ak dlžník bol pripravený
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu
to veriteľ neumožnil.

59-0039

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Jedným zo zabezpečovacích inštitútov, ktoré náš právny poriadok upravuje, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžníkovi, pričom podstatou tohto právneho
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí
pohľadávku veriteľa namiesto dlžníka v prípade, že veriteľa neuspokojí
samotný dlžník. Tento zabezpečovací
prostriedok je upravený tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom
zákonníku.
Ručiteľský záväzok vzniká na základe dohody medzi veriteľom a ručiteľom, ktorá musí mať písomnú formu,
v opačnom prípade ide o neplatný
právny úkon. Na platnosť takejto dohody sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas
vyžadovať bude, a to napr. vtedy, ak
má dlžník na osobnom plnení záujem.
V prípade ručenia ide o vedľajší záväzkovo-právny vzťah, čo znamená, že
ručenie môže existovať len popri inom,
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu.
Takisto je potrebné poznamenať, že
rozsah ručenia je limitovaný samotnou
pohľadávkou, ktorá je predmetom ručenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu
ako dlžník sám.
Ručenie sa môže viazať na celú
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo
zákona nie je vylúčené, aby za jednu
a tú istú pohľadávku veriteľa ručilo

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

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

45-0039

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

15-0057
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3
politická inzercia, redakčné slovo

Hádam mi nechcete povedať...

Ústavný súd
môže napomáhať
spravodlivosti,
no môže ju aj blokovať. Rozhodol aj
v kauze Gorila, že
nahrávky z nej sa
nemôžu použiť, a že treba chrániť práva
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrovské korupčné schémy. Toto rozhodnutie
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovateľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o
zákone o preukazovaní pôvodu majetku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu
sa tento zákon do dnešného dňa nedá
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť odborne zdatných a bezúhonných kandidátov za sudcov ústavného súdu.
Proces výberu ústavných sudcov bol nespravodlivý a neférový.
Kandidáti mali podať prihlášky aj so
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci
tak urobili, iba Robert Fico musel dokumenty dodatočne dopĺňať. To však nie
je férový prístup, predsa keď sa bežní
ľudia hlásia napríklad do zamestnania
a neodovzdajú kompletnú prihlášku,
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť
a pravidlá teda neplatia pre každého

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný
záujem, aby ústavný súd obsadila
svojimi nominantami. Smer chce teplé miesto pre R. Fica, no ten nemá potrebnú právnickú prax, ako stanovuje
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom,
no premiér nie je právnické povolanie a
môže ním byť aj človek bez právnického vzdelania. Premiér je v prvom rade
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vyhlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku
2010 a nakoniec nebude ani v roku
2030, nie je to právnický problém, je to
otázka riadenia a odborných schopností členov vlády.
Vládna koalícia robí obštrukcie
a chce znefunkčniť
ústavný súd, aby si
tam mohla dosadiť svojich ľudí. No
ústavný súd má byť
nezávislý a chrániť
práva občanov. Nesmie byť predĺženou rukou
politikov.

» Veronika Remišová

predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

031180217

Ústavný súd nesmie byť
predĺženou rukou politikov

Ale áno, chcem. O tom nepochybujte! Pretože každý má právo povedať si
to, čo chce, ak to neodporuje elementárnym zásadám mravnosti, medziľudských vzťahov a zákonnosti. Srdečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes
by som vás rád povzbudil v tom, že aj
keď snaha mnohých okolo nás je nás
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o
politiku, ani o politické strany či ich
protagonistov. Umlčiavanie či snaha
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša
do nášho bežného života. Koľkí z tých,
s ktorými bežne komunikujete, nestoja o váš názor, o to, ako vy vnímate
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba
na počúvanie samých seba?
„Hádam nechcete povedať“,
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť,
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti,
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na
„demokratov“, ktorí takto reagujú na
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša
spoločnosť potrebuje demokraciu ako
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo,
ako demokracia ako taká. Lenže demokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať
svoje názory. Nech si nositelia tohoto
moderného trendu v našej spoločnosti
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto nedemokratickí, ako všetky javy, ktoré –
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú.
Iba bažia po moci.
Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď
prečo nie? Moc ako moc, hlavne nech
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď
vy sami volíte, komu zveríme do rúk
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli
či prezidentský palác. Ak vám politik
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia,
že dva a dva je sedem a dokonca si
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite
nedávajte zelenú tým, ktorí poučujú a karhajú, či
dokonca účelovo prekrúcajú fakty, ale predovšetkým tým, ktorí počúvajú.
Vás, nás, mňa.
Pekný týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-2

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

4
politická inzerci / SLUŽBY

HARABIN: Váš prezident na 100%

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám 6 ár pozemok
dohodou na ul Pod Lipami
NZ.Tel. 0949800821

07 REALITY / iné
»Kúpim byt
0903788444

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku.Tel. 0915876860

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám elektrický šijací stroj LADA P 136, plne
funkčný. Cena dohodou.Tel.
0944002420

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

vodiča MKD

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

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

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

INZERCIA

0907 779 018

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!
:

Platové podmienky

8,30 eur/h

na živnostenský list

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

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

Komárňanská cesta 98
Nové Zámky

priateľku.Tel.

Chcete si
podať
inzerát?

45-0052

04 BYTY / prenájom

16 ZOZNAMKA
»54r.hľadá
0917049831

27-0012-3

03 BYTY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

PREDAJ, SERVIS, LEASING
Kúp si svoju Ladu na splátky

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.

R
EK
LA
M
A
V

od 10 990€
0915 210 030

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk
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36-0003

02 AUTO-MOTO / iné
»Mám záujem o staré
motorky, vraky, diely.Tel.
0905121391
»CZ 150 125 JAWA PERAK
JAWA 350 TYP 634 KYVACKA CALIFORNIA. KÚPIM TIETO MOTORKY AJ DIELY.Tel.
0915215406

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

33-0003

01 AUTO-MOTO / predaj

zasadnutia vlády, kde v priamom
prenose budem prísne kontrolovať,
čo vláda robí. Nebudem tolerovať rozkrádanie, korupciu a ani amaterizmus.
Mojím hlavným obsahovým cieľom je
podpora suverenity Slovenska, tradičnej kresťanskej rodiny, hodnôt a právneho štátu.
Po druhé, budem robiť neohlásené
kontroly všade, kde bude potreba.
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať,
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí,
v nemocniciach budem kontrolovať
starostlivosť o pacientov a na úradoch
prístup k občanom. Budem dôsledný a
neoblomný ako vždy doteraz.
V treťom rade vytvorím osobitnú
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej každý občan bude môcť napísať s podnetom na preverenie nepráva, ktoré
sa mu udialo. Budem tak pomáhať
občanom domôcť sa spravodlivosti.
Hlavne budem vždy rozhodovať na
základe faktov a v súlade so zákonom.
Nikdy populisticky podľa želania tretích strán.
Pre občanov budem robiť na
100%, to mi verte.

Milí priatelia, často dostávam otázky typu „Keď budete prezident, v
čom budete iný ako ostatní?“
Sú 2 typy prezidentských kandidátov. Jedným typom sú stranícki reprezentanti, ktorí budú vždy počúvať svoju domácu stranu a ani nekandidujú
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom
ja nebudem, lebo do volieb idem nezávisle a bez akýchkoľvek dohôd
alebo podpory politických strán.
Druhým táborom sú takzvaní slniečkári, ktorých nikto pred rokom nepoznal a na základe ľúbivých sloganov,
profesionálnych agentúr a obrovských
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát
presahujúcimi plat prezidenta za celé
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti.
Až pri rozhovoroch si občania všimnú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu
sudcu poznáte už desiatky rokov a
moja kampaň je najlacnejšia, bez jediného bilboardu. Som samorast.
Ja, Štefan Harabin, budem iný
ako ktorýkoľvek prezident predo
mnou a som iný ako moji dnešní
protikandidáti.
Po prvé, vytvorím kanceláriu prezidentských odborníkov pozostávajúcich z čestných ľudí a hlavne nepolitikov. Spoločne s odborníkmi sa
budem účastniť každého dôležitého

Občianska
riadková
inzercia

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia

N
O
V
I
N
Á
CH

ceny
už od

10€

graﬁcký návrh
v cene

0907 779 018

rýchle
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Diela zo súťaže Výtvarné spektrum
predstaví výstava v KOS
Výstavu prác postupovej súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov s názvom Výtvarné spektrum sprístupnia
14. februára v krajskom osvetovom
stredisku (KOS) v Nitre. Ako uviedli
organizátori, prezentácia diel autorov
z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
predstaví súťažné maľby, kresby, ale
i drevorezby a ďalšie diela vyrábané
rôznymi výtvarnými technikami. Výstava v KOS potrvá do konca februára.
Do regionálneho kola Výtvarné spektrum sa tento rok zapojilo 53 autorov so
185 výtvarnými prácami. Ocenené die-

la postupujú do krajského kola súťaže,
ktoré sa uskutoční v Nových Zámkoch.
Súťaž je určená pre neprofesionálnych
umelcov v troch kategóriách rozdelených podľa veku a tiež v zvláštnej kategórii určenej autorom so špecifickým
prejavom. Výtvarné spektrum nie je
žánrovo ani tematicky vymedzené.
Cieľom súťaže je rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti, teda v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v
prácach intermediálneho charakteru.

0907 779 018

20

» tasr

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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721190055

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

6
krížovka
Krížovky s úsmevom
Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden
hovorí:
- Jožo,... vieš, že tvoja žena podvádza
kominára so smetiarom?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

jednotka
množstva
informácie

mužské
meno

televízna
spolo zrúcaniny,
nos Zam- rozvaliny
bie

telefonuj

berie
(zastar.)

3. as
tajni ky

skuto ne
(expr.)
týkajúca
sa lane

hrám
lobom
rúcal
(kniž.)

druh
zliatiny

rozumný
dôvod
škandinávsky obor
cudzie
žen. meno

starogrécky
boh mladosti

otec
(zastar.)
nájomné,
árenda

1. as
tajni ky
Pomôcky:
Ymer, Iduna, EBU,
CFL, dhan

štvor ek
(typ.)

rýchle
(z lat.)

obrnený
transportér
prírodný
jav

skr. Ligy
národov
ažko
robte

dvojhláska
2. as
tajni ky

železni ná správa
Luxemburska

pokrýva
dlažbou
pohá ala
príjemne,
lahodne
pavok

dvojhláska

ma arské
mužské
meno

urobená
z tkaniny
hranica
indická
bohy a
zla

ohmatanie

let. spol.
ile
arab. plachetnica

eský
maliar
smútok
(bás.)
úder

rímske
íslo 1006

E V
Martina
judejský
krá

skr. pre
a dato
skr.súhvezdia Drak
vysoká
žena
zna ka
tália

ve mi
ponatriasal
ženské
meno

www.scalpermedia.sk

!

tu máš!

Pomôcky:
Lolek, duralumín,
LAN, Kali

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
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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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PRIJMEME

ucelené pa

rtie

MURÁROV

na výstavbu
rodinných domov
v Belgicku
Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

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

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

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!

������������������

62-0017

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

85-0005

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Kontakt: 0917 860 693
zucomsro@gmail.com

87-0021

49-0022

Nástup ASAP

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443

NAJLEPŠIE CENY
PLOŠNEJ INZERCIE
0907 779 018
novozamocko@regionpress.sk
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