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Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia, 
v ktorom sa v zime skrývali túlavé 
mačky sa ozýva najrôznejší štebot, 
objavujú sa prvé snežienky a bah-
niatka. Viem, je ešte február a jar má 
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť 
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak, 
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú 
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych 
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále 
nenaplnených. Odborníci varujú, že 
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z 
Kremľa“. 

Hoci, aj jeho dych akosi obchá-
dza naše končiny najmä vtedy, keď 
sa rozhoduje o vážnych veciach. 
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš 
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá 
prichádza v zime, môže naozaj napá-
chať veľa škôd. V každom prípade už 
podvečerné prechádzky prestali byť 
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to 
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu 
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne 
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je 
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi 
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno, 
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre 
všetkých, v ktorých driemu takéto a 
im podobné nadpozemské ambície.

Na druhej strane – je dobré vrátiť 
sa k múdrosti predkov, najmä v také 
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej 
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s 
neúspechom a nešťastím. Nemala sa 
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť, 
priasť a tkať. Drotári a iní vandrov-
níci si tiež v tento deň nezačínali 
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré 
sliepka alebo hus zniesla na Mateja 
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich 
mali vyliahnuť nepodarky - matejča-
tá. 

V ten deň znesené vajíčka gazdi-
né radšej zahodili cez plot alebo ich 
dali žobrákom.  No zároveň hospo-
dári a ovocinári považovali Mateja za 
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň 
chodili do sadov a záhrad a snažili sa 
prebudiť ovocné stromy zo zimného 
spánku. Potriasali ich alebo klopali 
na ne varechou. Ak na Mateja bolo 
počuť hlas škovránka, gazdovia už 
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň 
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak 
mrzlo, malo sa dariť pohánke. 

Aj pranostiky pripisujú Matejovi 
dôležitú úlohu. Jeho deň mal zname-
nať koniec zimy a priniesť čerstvý zá-
van jari. Ak bol chotár ešte v bielom 
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť. 
Takže ak máte zimy dosť, 
tešte sa. Matej totiž ľady 
láme. Ale pozor, ak ich 
nenájde, tak ich ešte na-
robí... 

Pekný týždeň!

Že by tu už bola?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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TOTÁLNY 
VÝPREDAJ
metrový textil

KOMÁRŇANSKÁ ULICA 8, 
NOVÉ ZÁMKY • 0905 803 333
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• VYKONÁVAM ORBU 
• ROTOVÁTOROVANIE • VALCOVANIE 
• ÚPRAVY TERÉNU MALOTRAKTOROM

www.terenneupravy.sk
0945 464 506
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

(žalúzie, sieťky, rolety)

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky

tel.: 0905 281 931

ZAMERANIE 
A CENOVÁ 

KALKULÁCIA 
ZADARMO
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Nové Zámky    0911 712 582       Šurany    0903 550 565
Komjatice  0911 711 887

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!
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• stavebné práce
• rekonštrukcie domov, bytov
• zámkové dlažby
• zateplovanie
• stavby na kľúč

www.mrstav.com

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416

VIZITKY
0907 779 018

0907 652 710
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BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je 
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa 
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť 
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať 
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie - 
je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu 
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bio-
impendančnými prístrojmi na špecializo-
vaných pracoviskách, alebo mať zmeranú 
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým 
svalom - tricepsom,  prípadne stačí aj oby-
čajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje 
miery –  obvod pása, bokov, ale môže byť aj 
obvod ramena, stehna a lýtka. 

Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú 
sa namerané obvody, znamená to, že ste 
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku 
a narastá svalová hmota.  V praxi  máme 
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyze-
rajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže 
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto 
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje 
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov 
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie 
podielu tukov znamená aj zníženie riziko-
vosti na srdcovocievne a metabolické ocho-
renia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj 
zlepšenie fyzickej kondície.

Už 10 kilogramov navyše oproti op-
timálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva 
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné, 
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg sva-
lov a  rovnaké ubratie tuku v  tele dodáva 
vzhľad štíhlosti a  jasných kontúr. To však 
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva 
kulturista.  Iba má atletickejšiu postavu. 

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivi-
tu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú 
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítom-
nosť väčšieho množstva tuku spôsobuje 
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca 
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dô-
ležitý ukazovateľ zdravia.

Dosiahnutie správneho pomeru medzi 
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa 
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom, 
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Tak-
že kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram 
svalu, ale zaberie väčší objem a telo člove-
ka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Do-
siahnutie optimálneho Body Mass Indexu 
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnos-
ti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru 
tuku a svalov.  Čím má človek menej tuku, 
podkožného aj medziorgánového, vyzerá 
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden 
z  cieľom, ktorý stojí na ceste k  zdraviu. 
Druhým je podiel svalov a tukov. 

Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na 
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, ne-
buďte sklamaní. Ak si  budete viesť údaje 
o vašich mierach, porovnáte obvody pása, 
bokov, stehien,  alebo si dávate 
zmerať percento tuku v tele, 
určite rozdiely zaznamená-
te, navyše máte pozitívne 
ohlasy z  okolia a  jasne to 
vidíte aj na voľnosti  vo 
vašom oblečení.

Ach tá naša hmotnosť!

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

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

Slovenský       výrobok
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. 

( + ubytovanie, cestovné a diéty) 
Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk
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PARKETY
BRÚSENIE
bezprašné brúsenie parkiet
od 9 Eur/m s priemyselnými lakmi

* nátery lodnými a záťažovými 
lakmi
* brúsenie a renovácia starých 
drevených podláh, tmelenie, 
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových 
podláh AKCIA - 1m = 2 Eur
* montovanie PVC, korok
* montáž sadrokartónu
* malovky
* úprava a oprava podláh 
krovov a suterénov
Komplet brúsenie aj s  nátermi.

0903 122 376
Výpalisko 31, Nové Zámky

Peter Štaubert

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

Bezplatne Vám poradíme:
- úvery (hypotekárne, spotrebné)
- všetky druhy poistení (PZP, 
  majetok, život, zodpovednosť)
- sporenie (investovanie, 
  dôchodkové II. a III. pilier) 
0940 365 254

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

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

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY: IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

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

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na str. 5 hore.

»Mám záujem o staré 
motorky, vraky, diely.Tel. 
0905121391

»Predám veľký 2-izbový 
byt v centre Nových Zám-
kov. Cena dohodou.Tel. 
0905144110

»Predám chatku so záhra-
dou na Tekvičnom poli v 
NZ.Tel. 0905144110

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

»Predám pšenicu 1q/16€. 
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»Predám ošípané - 1,70€/
kg. ŽV, pšenicu, jačmeň, 
ovos - 24€, tritikale - 20€, 
kukuricu - 16€/q. Palári-
kovo. Tel: 035/6493157.Tel. 
0940336457

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

»Predám elektrický šija-
cí stroj LADA P 136, plne 
funkčný. Cena dohodou.Tel. 
0944002420

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
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PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo
HYDROLIFTING
hĺbková hydratácia
KYS. HYALURÓNOVÁ
- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
  tvár, krk, dekolt
  prístrojom VITAL INJEKTOR 2

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
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do nočného klubu Afrodita v Nových 
Zámkoch. Ubytovanie zdarma, stála 
klientela, mesačný bonus 300 EUR.

0903 404 935

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

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0907 779 018
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy
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ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte 

v čase do 20.00 h.

Ošetrenie nie je hradené ZP.

0910 800 837

STARZYK s.r.o., 
M.R. Štefánika 14, Šurany

www.starzyk.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018

LETÁKY
0907 779 018
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(Ružovú tabletu nechajte radšej v le-
kárničke)

Lieky používané na liečbu vysokého 
tlaku krvi označujeme ako antihyper-
tenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s 
rôznym mechanizmom pôsobenia na 
ľudské telo, preto sa často u pacientov 
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie 
dávky pri vysokom účinku a malom vý-
skyte nežiaducich účinkov.

Čo znamená správne užívanie liekov 
na vysoký krvný tlak? 

Jednoducho povedané, majú byť uží-
vané dlhodobo, pravidelne v rovnaký 
čas, vždy rovnako vo vzťahu k  jedlu 
a majú sa zapíjať vodou z  vodovodu. 
Väčšina antihypertenzív sa nemá kom-
binovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie 
týchto liekov jablkovým džúsom, poma-
rančovou alebo grapefruitovou šťavou 
môže viesť k zníženiu alebo dokonca 
k strate ich účinku. Opačný extrém je, 
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus, 
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebá-
vanie lieku nie je ovplyvnené, ak je od-
stup medzi liekom a ovocím aspoň dve 
hodiny.

Stop ružovej tablete 
Analgetiká patria medzi najužívanej-

šie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich 
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy, 
kĺbov alebo svalov či chrbta častým 
problémom. Hypertonik by mal vedieť, 
že niektoré analgetiká znižujú účinok 

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroido-
vé antiflogistiká, medzi ktoré patria 
ibuprofen, diklofenak, naproxen, melo-
xikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väč-
šina je v lekárni dostupná aj bez lekár-
skeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú 
regulačné mechanizmy v  obličkách, 
ktorými znižujú účinok antihyperten-
zív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka 
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna 
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný 
tlak natoľko, že lekár môže zvažovať 
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo 
nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie 
je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej 
strane existujú analgetiká, ktoré vyššie 
uvedené vlastnosti nemajú, ide o kom-
binované analgetiká obsahujúce para-
cetamol, propyfenazón a kofeín alebo 
im podobné analgetiká.
 
„Neškodné“ rastlinné prípravky 

Účinok antihypertenzív znižujú tiež 
niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší 
účinok má sladké drievko. Jeho užíva-
nie by preto malo byť opatrné a nema-
lo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade 
pacientov s hypertenziou je vhodné sa 
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dob-
ré mať svojho lekára, ktorému dôveruje-
te. Rovnako dobré je mať svojho lekár-
nika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte 
viac vie o vašich liekoch – aj vďaka apli-
kácii www.interakcieliekov.sk. Využite 
tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.

Vysoký krvný tlak? 

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Presne pred rokom Slovenskom 
otriasla správa o vražde dvoch mladých 
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako kaž-
dého normálneho človeka. Vedeli sme, 
že mocenské štruktúry v réžii Smeru 
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim 
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju 
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno 
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú 
nejaké hranice – a ich prekročenie sme 
si nedokázali vôbec predstaviť.

Toto sa pred rokom zmenilo. Preto 
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľ-
mi šokovala celé Slovensko. Prvotný 
šok sa postupne pretavil do masových 
protestov, najväčších od roku 1989 - a 
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R. 
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene, 
pretože práve oni dvaja mali najlepšie 
informácie, čo sa v našom štáte deje. 
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi 
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte 
horšie, celé roky Kočnera a jemu po-
dobných kryli cez svojich ľudí v polícii, 
na prokuratúre a dopustili, že najväčší 
gauneri boli beztrestní. Papalášska 
politika „naši ľudia na prvom mieste“ 
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej 
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky od-
vážne odhaľoval. 

Aj preto sú nechutné všetky sna-
hy R. Fica občianske protesty bagate-
lizovať, očierňovať ich organizátorov a 
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože 
Fico síce stratil premiérsky post - ale 

Martina a Ján prišli o to najcennejšie: 
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti. 
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňá-
kom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju 
prekročili. V tejto optike sú všetky Fico-
ve, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove 
boliestky trápne a bezvýznamné. 

Slovensko sa za posledný rok 
veľmi posunulo. No stále tu vládne 
korupcia, nespravodlivosť a šikovní 
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zom-
kli. Aby sme naše Slovensko spoločne 
ubránili proti extrémom a arogancii 
moci.

Najsilnejšia veta minulého roka 
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľ-
ku do srdca dostala celá naša rodina a 
všetci sme tak trochu zomreli.” Nad-
chádzajúce prezidentské voľby sa ko-
najú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je 
v našej kresťanskej kultúre symbolom 
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom 
znovuzrodenia našej spoločnosti je te-
raz v rukách každého z nás.

Takto pred rokom

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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V  predchádzajúcom článku sme sa 
pozreli na jeden z  najčastejšie využí-
vaných zabezpečovacích inštitútov, 
ktorým je ručenie. V  tomto článku sa 
zameriame na ďalší zo zabezpečova-
cích inštitútov, ktorým je záložné prá-
vo. Všeobecnú právnu úpravu tohto 
zabezpečovacieho prostriedku mož-
no nájsť v  Občianskom zákonníku. 
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie 
inštitúty záložné právo slúži ako pro-
striedok na zabezpečenie pohľadávky 
a jej príslušenstva. Podstata záložného 
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ 
je v  prípade, že dlžník neplní čo má, 
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať 
sa uspokojenia pohľadávky z predme-
tu záložného práva. Záložné právo sa 
zriaďuje písomnou zmluvou, schvále-
nou dohodou dedičov o  vyporiadaní 
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo 
správneho orgánu či zákonom. 

Záložným právom môže byť zabez-
pečená nielen peňažná ale aj nepeňaž-
ná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby 
bola hodnota pohľadávky určitá alebo 
určiteľná, a  to kedykoľvek počas trva-
nia záložného práva. Záložným prá-
vom je možné zabezpečiť taktiež po-
hľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti 
alebo ktorej vznik závisí od splnenia 
podmienky. Pri zriaďovaní záložného 
práva si je potrebné uvedomiť previa-
zanosť záložného práva s existenciou 

pohľadávky. S  tým súvisí aj zánik zá-
ložného práva, keďže zánikom pohľa-
dávky, ktorá bola záložným právom 
zabezpečená, zaniká aj záložné právo. 
Dispozícia s  pohľadávkou však nemá 
za následok zánik záložného práva, to 
znamená, že prechodom alebo prevo-
dom pohľadávky zabezpečenej zálož-
ným právom, záložné právo nezaniká, 
ale v zásade prechádza na nadobúdate-
ľa zabezpečenej pohľadávky. 

Zákon však pripúšťa výnimky 
z  tohto pravidla, a  to napr. vtedy, ak 
si zmluvné strany v zmluve o zriadení 
záložného práva dojednajú, že záložca 
môže záloh alebo jeho časť previesť bez 
zaťaženia záložným právom. Zálohom 
môže byť vec, právo, iná majetková 
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré 
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, ale-
bo iných majetkových hodnôt, podnik 
alebo časť podniku, iná hromadná vec. 
Najčastejším dôvodom zániku zálož-
ného práva býva zánik zabezpečenej 
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie 
času, na ktorý bolo záložné právo zria-
dené.

Záložné právo ako zabezpečovací 
inštitút

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

Čas venovania dvoch percent vr-
cholí... Rozhodnúť sa, komu ich ve-
novať nie je jednoduché. Ak patríte 
ku skeptikom, na ktorých platia skôr 
čísla a fakty, čítajte ďalej. Únia nevi-
diacich a slabozrakých v uplynulom 
roku využila vaše peňažné dary 
a príspevky takto:    

3 112 nevidiacim a slabozrakým sme 
pomohli na ceste k samostatnosti 

Ľudí so zrakovým postihnutím sme 
naučili chodiť s bielou palicou, bezpeč-
ne vykonávať rôzne domáce práce, písať 
i čítať Braillovo písmo, používať počítač 
či smartfón s čítačom obrazovky, aj rôz-
ne kompenzačné pomôcky. Nácviky 
prebiehali pod vedením inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie na základe sta-
rostlivo pripraveného individuálneho 
plánu presne šitého na mieru klienta.
Sociálnu pomoc sme poskytovali v 8 
krajoch a 65 mestách 

S klientmi sme pracovali prevažne 
individuálne – buď na našich pracovis-
kách alebo v domácom prostredí. Snaži-
li sme sa o to, aby boli služby dostupné 
všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30 
km. Skupinové formy pomoci sme vyu-
žívali v situáciách, keď sa klient potre-
buje vyrovnávať s postihnutím, pri mo-
tivovaní k ďalšej aktivite i pri zvládaní 
sociálno-komunikačných zručností.
Venovali sme 4  600 hodín odstra-

ňovaniu architektonických a  infor-
mačných bariér

Posudzovali sme projekty pre územ-
né a stavebné konanie. Projektantom 
sme pomáhali odbornými konzultá-
ciami pri navrhovaní bezbariérového 
prostredia. V oblasti informačných 
technológií sme sa venovali prístup-
nosti aplikácií, mobilných telefónov i 
webových stránok. Poskytovali sme po-
radenstvo farmaceutickým firmám pri 
popisovaní liekov Braillovým písmom.
Naši členovia pripravili 600 podujatí 
pre nevidiacich a slabozrakých

Základné organizácie ÚNSS majú za 
sebou množstvo vzdelávacích, špor-
tových, relaxačných či turistických 
aktivít. Naši členovia absolvovali po-
znávacie zájazdy u nás aj za hranicami, 
navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj 
ľudia so zrakovým postihnutím prídu 
na svoje, dokonca splavili rieku Hron. 
Ale tiež zorganizovali viacero prezen-
tácií o každodennosti so zrakovým po-
stihnutím určených širokej verejnosti. 
Aj vďaka vašim dvom percentám to 
nevidíme až tak čierno!

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (OZ)
IČO: 00683876 

Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava 

„Búrame bariéry a približujeme 
svet tým, ktorí ho nevidia...“

» Eliška Fričovská,
PR manažérka 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
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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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Hydina Takáč Tešedíkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

www.oskarolex.sk
oskarolex@azet.sk
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL, 
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ 

NA OKNÁCH A DVERÁCH

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A 
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 
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základná hrubá mesačná mzda:
837 € +  systém bonusov - VODIČ VZV

   700 € +  systém bonusov - PICKER
doprava ZADARMO

možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

VODIČ VZV - SKLADNÍK

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 25.02.2019 o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7

Viac informácií:

PICKER

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
 

ŠAĽA: pondelok, 26.02.2019 o 09:00, 
Strike Caffé , Štúrova 1

NITRA: každý utorok o 09:00 a štvrtok o 
14:00, budova VBC, Štúrova 22

20

0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Ďalej ponúkame: 
• opravy, nastavenia plastových 
   okien, dverí, roliet a žalúzií
• opravy kovaní, pántov a klučiek
   

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 10 91 49

montplast@montplast.sk
KANCELÁRIA
035/6 420 166

Nemecké okná za slovenské ceny !

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH 
OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

Západné Slovensko
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko
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úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

týždenný
tlačený
náklad

1 349 350

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.

V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.

Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom
na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.

 

redakcia KOMÁRŇANSKO
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018                        www.regionpress.sk
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Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. 
Tentokrát rekordne

» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

Vláda sa mi-
nulý rok roz-
hodla, že zave-
die novú daň z 
potravín. Sú to 
opäť ďalšie penia-
ze, ktoré vyberie 

ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli 
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií, 
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slo-
váci opäť zohnú chrbát.

V hnutí OĽANO sme od začiatku 
hovorili, že tento nápad je zlý a že 
naň doplatia ľudia vo forme zvýše-
ných cien. Čo je ešte horšie, najviac na 
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší, 
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho 
platu na potraviny a veci do domác-
nosti. 

Ministerstvo financií naše slová 
začiatkom februára potvrdilo. Sami 
hovoria, že potraviny v januári zdraže-
li oproti decembru o 3 % a dodávajú, 
že za tretinu tohto nárastu môže daň 
z potravín. Hoci potraviny dražejú v 
januári každý rok, tento rok narástli 
rekordne. Najviac za posledných 13 
rokov. Zdražovanie však neskončilo, 
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť 

nemusia. Ich účtovný rok začína za-
čiatkom marca a tak sa môžeme pri-
praviť, že ceny porastú aj v nich. 

Súčasnej vláde absolútne nezá-
leží na obyčajných ľuďoch, čo jasne 
dokazuje aj tento príklad. Každý rok 
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by 
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom 
a potravinárom, neťahala by peniaze 
od ľudí formou dane z potravín.

Mohla by urobiť to, čo už dlho 
navrhujeme. OĽANO dlhodobo pre-
sadzuje názor, že farmári musia dostať 
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu 
patria. Vláda musí spravodlivo preroz-
deľovať eurodotácie a hlavne nesmie 
buzerovať farmárov a potravinárov 
nezmyselnými povin-
nosťami. 

Keď bude naše 
hnutie súčasťou 
vlády, spravíme zo 
Slovenska úspešnú 
krajinu, v ktorej budú 
ľudia radi žiť. Rov-
nako aj ich deti 
a vnúčatá.

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom, 
že sa máme najlepšie za celú históriu 
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa 
najviac za celú históriu Slovenska 
a bežní občania sa majú horšie. 

Je do neba volajúce, že vláda dá 
800,000,000 € za mýtny systém, 
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 € 
za stíhačky, ktoré sú nám nanič. 
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás 
všetkých. Takýchto nezmyselných a 
pre mňa pofi derných výdajov štátu 
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje 
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by 
stačilo na navýšenie dôchodku 
pre každého seniora a invalida o 
100 eur mesačne.

Áno, hovorím to preto, lebo naj-
horšie sa na Slovensku majú dô-
chodci a invalidi. Priemerný dô-
chodok je okolo 450 €, z čoho 230 
ide na prevádzku domu (energie a 
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky, 
60 drogéria (pracie prášky, čistiace 
prostriedky a kozmetika) a dôchod-
ca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú 
3€ denne. Raňajky, obed a večera 
dokopy za 3 €, to je veru „prospe-
rita“.. A to nehovorím o cca 100,000 
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€ 
mesačne. Keď sa stane niečo nepred-
vídateľné (napr.vážna choroba), tak 
si musí dôchodca požičať od rodiny 
alebo od úžerníckych splátkových 
spoločností, lebo banka dôchodcovi 

nepožičia. Aj preto je na Slovensku 
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka 
Kiskovým splátkovým fi rmám, čo je 
pre predstavu taký počet obyvateľov, 
ako žije v meste Pezinok alebo Vra-
nov nad Topľou. Takého máme teraz 
prezidenta, slniečkára, ktorý napá-
chal veľa škody svojim podnikaním a 
ešte viac škody svojím nič nerobením 
v prezidentskom paláci. 

Ak si znovu zvolíte slniečkára 
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pri-
takávača vládnej koalície (Šefčovič), 
nič sa pre vás nezmení.

Ja vám, milí občania, naopak sľu-
bujem, že ako prezident NEDOVO-
LÍM rozkrádanie štátu a budem 
robiť všetko preto, aby ušetrené 
peniaze išli dôchodcom a inva-
lidom. Nieje predsa normálne, že 
niekto celý život tvrdo pracuje a musí 
trieť biedu, pričom politici rozkráda-
jú náš štát.

Som bojovník, ktorý sa riadi prá-
vom a doteraz nikdy neprehral. Ani 
v boji o lepší život dôchodcov nepre-
hrám, lebo vo funkcii musí prezident 
byť prezidentom všetkých občanov.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

byť prezidentom všet
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• práca vhodná pre mužov aj ženy
• nadštandardné finančné ohodnotenie
• Mzda: od 8,5€ do 11€ v závislosti 
               od kvalifikácie
• práca na živnosť
• ubytovanie a doprava zabezpečená
• znalosť nemeckého alebo anglického 
   jazyka výhodou

KONTAKT: 0915 110 152

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ V NEMECKU

PRACOVNÁ POZÍCIA - KONTROLÓR KVALITY

• nőknek és férfiaknak egyaránt
• kiemelkedő bérezés és előre lépési 
  lehetőség
• Bér : 8,50€ -től - 11€-ig kvalifikaciotól 
            fuggően
• csak vállalkozói engedély
• szállás és kiutazás biztosítva
• német vagy angol nyelvtudás előny 

ELÉRHETŐSÉG : 0915 110 152

MUNKALEHETŐSÉG NÉMETORSZÁGBAN

POZÍCIÓ - MINŐSÉG ELLENŐR
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

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

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA 

alebo možná 
VÝMENA

nefunkčnej 
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 192
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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∙ 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

Prijmeme
vodičov MKD
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

(*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 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Nástupný plat do 700 €* 

Po skúšobnej dobe do 735 €*  

Po úplnom zaučení do 770 €* 

Stravné lístky v hodnote 
70€ za mesiac zdarma 

Mesačný Bonus 
za výkon a kvalitu 

Pravidelné  
zvyšovanie platov 

Podmienkou je  
 schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji 

 dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby  

 ochota pracovať 
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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

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK
�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 

+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

09
-4
0

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Ponúkame prácu na pozíciu 

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

- prax v odbore
- vlastné auto výhodou

- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP

- cesta a ubytovanie hradené

- pracovný odev

 

,  alebo 
e-mailom na 

Mzda:
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:

         

 
          


